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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)

Menurut Rusman model pembelajaran kooperatif merupakan suatu

model pengajaran di mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil

yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas

kelompok, setiap anggota saling kerja sama dan membantu untuk

memahami bahan pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif berbeda

dengan pembelajaran langsung. Model kooperatif di kembangkan untuk

mencapai hasil belajar kompetensi akademik, model pembelajaran

kooperatif juga efektif untuk mengembangkan kompetensi sosial siswa.13

Menurut Tukiran Taniredja, Efi Miftah faridli dan Si Harmianto

menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif (cooperative learning)

merupakan sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak

didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang

terstuktur. Model pembelajaran kooperatif dikenal dengan pembelajaran

berkelompok. Tetapi belajar kooperatif lebih dari sekedar belajar

kelompok atau kerja kelompok karena dalam belajar kooperatif ada

struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif sehingga

13 Rusman, Op,Cit, hal, 209
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memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang

bersifat interdefensi efektif di antara anggota kelompok.14

Menurut Abdul Majid model pembelajaran kooperatif adalah

model pembelajaran yang mengutamakan kerja sama untuk mencapai

tujuan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning)

merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja

dalam kelompok-kelompok secara kolaboratif, yang anggotanya terdiri

dari 4 sampai dengan 6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat

heterogen.15

Pada hakikatnya, model pembelajaran kooperatif sama dengan

kerja kelompok. Oleh karena itu, banyak guru yang menyatakan tidak ada

sesuatu yang aneh dalam cooperative learning, karena mereka telah biasa

melakukan pembelajaran cooperative learning dalam bentuk belajar

kelompok, walaupun tidak semua belajar kelompok di sebut sebagai

cooperative learning. Sebagaimana  yang di katakana oleh Abdullhak di

dalam Abdul Majid, model pembelajaran kooperatif di laksanakan melalui

sharing proses anatara peserta didik, sehingga dapat mewujudkan

pemahaman bersama antara peserta didik itu sendiri.16

Menurut Rudi Hartono model pembelajaran kooperatif atau gotong

royong (cooperative learning) adalah bentuk pengajaran yang membagi

siswa dengan lainnya untuk bekerja sama antara satu siswa dengan lainnya

14 Tukiran Taniredja dkk, Model-Model Pembelajaran Inovatif, 2012, Bandung: Alfabeta,
h. 55-56

15 Abdul Majid, Op.Cit, hal, 174
16 Ibid, hal, 174
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untuk memecahkan masalah. Tiap kelompok telah di beri tugas oleh guru

untuk mengerjakan soal atau bisa pula masalah lain yang di jadikan bahan

diskusi dengan teman kelompoknya. Tiap-tiap siswa di harapkan mampu

terlibat aktif dalam mengerjakan tugas yang telah di berikan guru.17

Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis simpulkan,

pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan mengatur

kelompok-kelompok kecil dengan memperhatikan keberagaman anggota

sebagai wadah siswa bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah

melalui interaksi sosial dengan teman sebayanya, memberikan kesempatan

pada peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan baik pada waktu

yang bersamaan dan ia menjadi narasumber bagi teman yang lain.

2. Prinsip-Prinsip Dasar Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative

Learning)

Menurut Roger dan David Jonson di dalam Rusman mengatakan

ada lima unsur dasar dalam model pembelajaran kooperatif (cooperative

learning), yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip ketergantungan positif (Positive interdependence )

Dalam model pembelajaran kooperatif, keberhasilan dan penyelesaian

tugas tergantng pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut.

keberhasilan kerja kelompok di tentukan oleh kinerja masing-masing

anggota kelompok. Semua anggota dalam kelompok akan merasakan

saling ketergantungan.

17 Rudi Hartono, Ragam Model Pembelajaran Yang Mudah Di Terima Murid, 2013,
Jogjakarta: Diva Pers, hal, 100.
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b. Tanggung jawab perseorangan (Personal responsibility)

Keberhasilan kelompk sangat tergantung dari masing-masing anggota

kelompoknya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok mempunyai

tugas dan tanggung jawab yang harus di kerjakan dalam kelompok

tersebut.

c. Interaksi tatap muka (Face to face promotive interaction)

Memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok

untuk bertatap muka melakukan interaksi dan diskusi untuk saling

memberi dan menerima informasi dari kelompok lain.

d. Partisipasi dan komunikasi ( participation and communication )

Melatih siswa untuk dapat berpartipasi aktif dan berkomunikasi dalam

kegiatan pembelajaran.

e. Evaluasi kelompok

Menjadwalkan waktu-waktu khusus bagi kelompok untuk

mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka,

agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif.18

Menurut Trianto Ibnu Badar Al-Tabany prinsip-prinsip yang

membedakan dengan model pembelajaran lainnya, yaitu:

1) Penghargaan kelompok, yang akan di berikan jika kelompok

mencapai kriteria yang di tentukan

2) Tanggung jawab individual, bermakna bahwa suksesnya kelompok

tergantung pada belajar individual semua naggota kelompok.

18 Rusman, Op.Cit, hal, 212.
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Tanggung jawab ini terfokus dalam usaha untuk membantu yang lain

dan memastikan setiap anggota kelompok telah siap menghadapi dan

memastikan setiap anggota kelompok telah siap menghadapi evaluasi

tanpa bantuan yang lain.

3) Kesempatan yang sama untuk suskses, bermakna  bahwa setiap

siswalah membantu kelompok dengan cara meningkatkan belajar

mereka sendiri. Hal ini memastikan bahwa siswa berkemampuan

tinggi, sedang, dan rendah sama-sama tertantang untuk melakukan

yang terbaik dan bahwa kontribusi semua anggota kelompok sangat

bernilai.19

Menurut Rudi Hartono dalam menerapkan model

pembelajaran kooperatif, ada beberapa prinsip dasar yang mesti di

perhatikan, prinsip tersebut yaitu:

a) Ketergantungan positif

Ketika ada tugas kelompok, tidak sedikit orang yang ikut

terlibat aktif dalam mengerjakan tugas. Banyak siswa yang hanya

menumpang nama di sampul. Model pembelajaran kooperatif

ingin mmebangun ketergantungan yang bersifat  positif dan

menjauhi sikap ketergantungan negatif dalam sebuah kelompok,

setiap anggota mempunyai rasa tanggung jawab untuk

menyelesaikan suatu tugas. Tidak boleh ada siswa yang lepas

tanggung jawab dari tugas kelompok.

19 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Op,Cit, hal, 113
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b) Tanggung jawab perseorangan

Karena keberhasilan sebuah tugas kelompok sangat di

tentukan oleh tugas individu, maka penting bagi guru untuk

menanamkan sikap tanggung jawab individu. Jika semua sudah

mengerti bahwa tanggung jawab kelompok juga menjadi bagian

dari tanggung jawab kelompok juga menjadi bagian dari tanggung

jawab individu, tentu guru tidak penrlu penjelasan lagi. Hanya

saja, saat ini tidak semua siswa mempunyai rasa tanggung jawab

yang tinggi demi sebuah kelompok, sehingga ketika ada tugas

kelompok seperti itu akan merasa bebannya lebih ringan di

banding dengan tugas individu.

c) Interaksi dengan tatap muka

Dalam proses belajar mengajar, tatap muka menjadi suatu

hal yang sangat penting. Ketika terjadi sebuah tatap muka yang

diiringi dengan pembicaraan, secara tidak langsung ada proses

menerima dan memberi pesan. Interaksi dengan tatap muka ini

akan memberi pengalaman yang cukup berharga bagi siswa,

apalagi latar belakang anaara siswa yang satu dengan yang lainnya

banyak perbedaan.

d) Partisipasi komunikasi

Menuntut siswa untuk bersikap partisipasif dalam

menyelesaikan tugas. Sikap partisipasif itu tidak hanya untuk
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tugas semata, tapi juga melatih siswa agar suatu saat kelak mampu

berpartisipasi dalam realitas kehidupan masyarakat.20

Dapat penulis simpulkan bahwa di dalam pembelajaran

kooperatif siswa memiliki dua tanggung jawab, yaitu belajar untuk

dirinya sendiri, dan membantu anggota sesama kelompok untuk saling

bekerja dan belajar secara bersama-sama. Semua anggota kelompok

memiliki kesempatan yang untuk menyampaikan ide dan pendapat di

dalam kelompok.

3. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative

Learning)

Dalam pelaksanaanya di kelas guru sudah melaksanakan langkah-

langkah model pembelajaran kooperatif ini. Adapun langkah-langkah yang

harus dilakukan oleh guru dalam pelaksanananya yaitu, berikut penulis

jelaskan menurut para ahli.

Menurut Rudi Hartono ada beberapa langkah untuk memulai

proses model pembelajaran kooperatif. Berikut langkah-langkah model

pembelajaran kooperatif:

a. Penjelasan materi

Guru menjelaskan poko-pokok materi pembelajaran. Tujuan dari

penjelasan materi ini tidak lain adalah agar guru mempunyai

gambaran tentang materi pelajaran sebelum masuk dalam tahap

pengelompokan siswa menjadi sebuah tim. Guru menjelaskan sekilas

20 Rudi Hartono, Op,Cit, hal, 107-109
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inti dari meteri dengan menggunkaan berbagai ragam metode sesuai

dengan kenyaman guru, bisa melaui ceramah, Tanya jawab atau bisa

melalui demonstrasi.

b. Mengorganisasikan siswa dalam beberapa kelompok

Selesai menjelaskan dan memberikan gambaran umum pada

siswa, guru mengroganisasikan siswa menjadi beberapa kelompok

sesuai dengan jumlah dan kapasitas kelas. Guru bisa menjelaskan pada

siswa bagaimana cara membentuk kelompok dan membantu setiap

kelompok agar melakukan transisi secara efisien.

Kelompk di bentuk berdasarkan perbedaan pada setiap

anggotanya. Hal ini bertujuan agar siswa bisa saling mendukung dan

terjadi pola peningkatan relasi dan interaksi dengan beragamnya latar

belakang. Guru mesti memantau berjalannya diskusi di antara

beberapa kelompok.

c. Evaluasi

Evaluasi harus selalu di adakan untuk mengetahui secara

lebih jauh apakah siswa telah mampu memahami pelajaran dengan

baik atau tidak. Untuk mengevaluasi, guru bisa melakukan dengan tes,

kuis atau bisa pula dari setiap kelompok mempersentasikan hasil

diskusi yang di lakukan. Guru bsa melakukan evaluasi itu dengan tes

individual atau kelompok. Kalau guru melakukan tes secara

bersamaan, maka nantinya bisa di gabungkan untuk melihat kelompok

mana yang cukup baik dan siswa yang mana paling aktif.
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d. Memberikan penghargaan

Ketika guru sudah melakukan evaluasi dan telah menemukan

kelompok yang terbaik, langkah selanjutnya adalah memberikan

peghargaan. Pemberian penghargaan bertujuan untuk menumbuhkan

motivasi tinggi bagi kelompok lain agar terus terpacu belajar meraih

prestasi setinggi-tingginya. Bagi kelompok yang paling menonjol di

harapkan agar senantiasa mengembangkan kemampuannya untuk

terus menjadi lebih baik dan bagi kelompok yang belum maksimal

bisa memperbaiki diri dengan belajar dari pengalaman yang telah di

lalui.21

Menurut Rusman terdapat enam langkah atau tahapan di dalam

pelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif.

1) Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa

Guru menyampaikan tujuan pelajaran yang akan di capai pada

kegiatan pelajaran dan menenkankan pentingnya topik yang akan di

pelajari dan memotivasi siswa belajar

2) Menyajikan informasi

Guru menyajikan materi atau informasi kepada siswa dengan

jalan demonstrasi atau melalui bahan bacaan.

3) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya

membentuk kelompok belajar dan membimbing setiap kelompok agar

melakukan transisi secara efektif dan efisien.

21 Rudi Hartono, Op,Cit, hal, 110-112
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4) Membimbing kelompok bekerja dan belajar.

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat

mereka mengerjakan tugas mereka.

5) Evaluasi

Guru mengevaluasi hasil tentang meteri yang telah di pelajari

atau masing-masing kelompok mempersentasikan hasil kerjanya.

6) Memberikan penghargaan

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun

hasil belajar individu atau kelompok.22

Menurut Dirman & Cicih Juarsih prosedur model pembelajaran

kooperatif pada prinsipnya terdiri dari atas empat tahap, yaitu:

a) Penjelasan materi

Tahap ini guru memberikan gambaran umum tentang materi

pembelajaran yang harus dikuasai yang selanjutnya peserta didik akan

memperdalam materi dan pembelajaran kelompok (tim).

b) Belajar dalam kelompok

Peserta didik diminta untuk belajar pada kelompoknya masing-

masing yang telah di bentuk sebelumnya. Kelompok di bentuk

berdasarkan perbedaan-perbedaan setiap anggotanya, baik perbedaan

gender, latar belakang agama, sosial ekonomi, dan etnik serta

perbedaan kemampuan akademik.

22 Rusman, Op,Cit, hal, 211
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c) Penilaian

Penilaian di lakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis di

lakukan baik secara individual maupun secara kelompok.

d) Pengakuan tim

Penetapan tim yang di anggap paling menonjol atau tim paling

berprestasi untuk kemudian di berikan penghargaan atau hadiah.

Pengakuan dan pemberian penghargaan tersebut di harapkan dapat

memotivasi tim untuk terus berprestasi dan juga membangkitkan

motivasi tim lain untuk lebih mampu meningkatkan prestasi mereka.23

Menurut Abdul Majid untuk mengimplementasikan pembelajaran

kooperatif, dapat di tempuh prosedur sebagai berikut:

1. Penjelasan Materi

Tahap ini merupakan tahapan penyampaian pokok-pokok

materi pembelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan

utama tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi

pelajaran.

2. Belajar kelompok

Tahapan ini dilakukan setelah guru memberikan penjelasan

materi dan siswa bekerja dalam kelompok yang telah di bentuk

sebelumnya.

3. Penilaian

Penilaian dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan

melalui tes atau kuis yang dilakukan secara individu atau kelompok.

23 Dirman & Cicih Juarsih, Op,Cit, hal 68-70
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Tes individu akan memberikan penilaian kemampuan individu,

sedangkan kelompok akan memberikan penilaian pada kemampuan

kelompoknya.24

4. Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)

Model pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi dan model

pembelajaran lain. Perbedaan tersebut dapat di lihat dari proses

pembelajaran yang lebih menekankan pada proses kerja sama dalam

kelompok. Tujuan yang ingin di capai tidak hanya kemampuan akademik

dalam pengertian penguasaaan materi pelajaran, tetapi juga adanya unsur

kerja sama unutk penguasaan materi tersebut. Adanya kerja sama inilah

yang menjadi ciri khas dari cooperative learning.25

Dalam model pembelajaran kooperatif, siswa belajar bersama

dalam kelompok-kelompok kecil yang saling membantu satu sama lain.

Kelas di susun dalam kelompok yang terdiri atas empat atau enam orang

siswa, dengan kemampuan heterogen. Pembelajaran koperatif

mengajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar siswa dapat bekerja

sama dengan baik dalam kelompoknya, menjadi pendengar yang baik,

selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencpaai

ketuntasan.26

24 Abdul Majid, Op,Cit, hal, 180-181
25 Rusman, Op.Cit, hal, 206
26 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, 2011, Bandung: Pustaka setia, Hal, 31
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Adapun karakteristik atau ciri-ciri model pembelajaran kooperatif

dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Pembelajaran secara tim

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan

secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencaPai tujuan. Oleh

karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap

anggota tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap

anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan

pembelajaran.

b. Di dasarkan pada manajeman kooperatif

Pembelajaran juga mempunyai langkah untuk mencapai tujuan

dengan menggunakan teori manajemen pada umumnya. sebagaimana

ilmu manajemen pada umumnya mempunyai tiga fungsi yaitu:

1) Fungsi manajemen sebagai perencanaan, pelaksanaan

menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif di laksanakan sesuai

dengan perencanaan, dan langkah-langkah pembelajaran yang

sudah di tentukan. Misalnya tujuan apa yang harus di capai,

bagaimana cara mencapainya, apa yang harus di gunakan untuk

mencapai tujuan.

2) Fungsi manajemen sebagai organisasi, menunjukkan bahwa

pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang

agar proses pembelajaran berjalan efektif.
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3) Fungsi manajemen sebagai kontrol, menunjukkan bahwa dalam

pembelajaran perlu di tentukan kriteria keberhasilan baik melalui

tes maupun nontes.

c. Kemauan untuk bekerja sama

Keberhasilan pembelajaran kooperatif di tentukan oleh

keberhasilan secara kelompok, oleh karenanya prinsip kebersamaan

atau kerja sama perlu di tekankan dalam pembelajaran kooperatif.

Tanpa kerja sama  yang baik, pembelajaran kooperatif tidak akan

mencapai hasil yang optimal

d. Keterampilan bekerja sama

Keterampilan bekerja sam itu di praktikkan melalui aktivitas

dalam kegiatan pembelajaran secra berkelompok. Dengan demikian,

siswa perlu di dorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan

berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan

pembelajaran yang telah di tetapkan.27

Menurut Slavin di dalam Hamdani terdapat tiga konsep sentral

karakteristik model pembelajaran kooperatif, yaitu:

1) Pengahargaan kelompok

Pembelajaran kooperatif menggunakan tujuan kelomok untuk

memperoleh pnegahrgaan kelompok. Penghargaan ini di peroleh jika

kelompok mencapai skor diatas kriteria yang di tentukan.

Keberhasilan kelompok di dasarkan pada penampilan indivdu sebagai

27 Rusman, Op,Cit, hal, 207-208
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anggota kelompok dalam menciptakan hubungan antarpersonal yang

saling mendukung, membantu dan peduli.

2) Pertanggungjawaban individu

Keberhasilan kelompok bergantung pada pembelajarn individu

dari semua anggota kelompok. Pertanggungjawaban tersebut

menitikberatkan aktivitas naggota kelompok yang saling membantu

dalam belajar. Adanya pertanggungjawaban secara individu juga

menjadikan setiap anggota kelompok siap unutk menghadapi tes dan

tugas-tugas lainya secara mandiri tanpa bantuan teman

sekelompoknya.

3) Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan

Pembelajaran kooperatif mengggunakan metode skorsing yang

mencakup nilai perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang

di peroleh dari siswa yang terdahulu. Dengan mengggunakan metode

skorsing ini siswa yang berprestasi rendah, sedang atau tinggi sama-

sama memperoleh kesempatan untuk berhasil dan melakukan yang

terbaik bagi kelompoknya.28

Menurut Abdul Majid pembelajaran kooperatif mempunyai ciri

atau karakteristik sebagai berikut:

a) Siswa bekerja dalam kelompok untuk menuntaskan materi belajar

b) Kelompok di bentuk dari siswa yang memiliki keterampilam tinggi,

sedang dan rendah (heterogen).

28 Hamdani, Op,Cit, hal, 32
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c) Apabila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya,

suku, dan jenis kelamin yang berbeda.

d) Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu.29

Dengan demikian dapat penulis simpulkan, pembelajaran

kooperatif di cirikan oleh struktur tugas, tujuan dan penghargaan

kooperatif. Siswa yang bekerja sama dalam situasi pembelajaran

kooperatif di dorong atau di kehendaki untuk bekerja sama pada suatu

tugas bersama dan mereka harus mengoordinasikan usahanya untuk

menyelesaikan tugas dalam penerapan pembelajaran kooperatif, dua atau

lebih individu saling tergantung satu sama lain untuk mencapai satu

penghargaan bersama

5. Tujuan dan Manfaat  Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative

Learning)

Tujuan model pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok

tradisional yang menerapkan sistem kompetensi, dimana keberhasilan

individu di orientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari

pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan

individu di tentukan atau di pengaruh oleh keberhasilan kelompok.

Menurut Depdiknas tujuan model pembelajaran kooperatif yaitu:

a. Meningkatkan hasil akademik

Dengan meningkatkan kinerja siswa salam tugas akademiknya.

Siswa yang lebih mampu akan menjadi narasumber bagi siswa yang

kurang mampu, yang memiliki orientasi dan bahasa yang sama.

29 Abdul Majid, Op,Cit, hal, 176
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b. Pembelajaran kooperatif memberi peluang agar siswa dapat menerima

teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belajar.

Perbedaan tersebut anatar alain perbedaan suku, agama, kemampuan

akademik, dan tingkat sosial.

c. Untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa.

Keterampilan sosial yang dimaksud anatara lain, berbagi tugas,

aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman

untuk bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat, dan bekerja

dalam kelompok.30

Menurut Abdul Majid model pembelajaran kooperatif mempunyai

beberapa tujuan, diantaranya:

1) Meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Model

kooperatif ini memiliki keunggulan dalam membantu siswa untuk

memahami konsep-konsep yang sulit.

2) Agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai

berbagai perbedaan latar belakang.

3) Mengembangkan keterampilan sosial siswa, berbagi tugas, aktif

bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk

bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat, dan bekerja dalam

kelompok.31

Menurut Johnson &Johnson di dalam Trianto Ibnu Badar Al-

Tabany menyatakan bahwa tujuan pokok belajar kooperatif adalah

30 Tukiran Taniredja, Op,Cit, hal.60
31 Abdul Majid, Op,Cit, hal, 175
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memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan prestasi akademik dan

pemahaman baik secara individu maupun secara kelompok. Karena siswa

bekerja dalam satu tim, maka dengan sendirinya dapat memperbaiki

hubungan di antara para siswa dari berbagai latar belakang etnis dan

kemampuan, mengembangkan keterampilan proses kelompok dan

pemecahan masalah.32

Manfaat model pembelajaran kooperatif menurut Sadker  di dalam

Miterianifa model pembelajaran kooperatif juga memberikan manfaat-

manfaat besar lain seperti berikut ini:

a) Siswa yang di ajari dengan dan dalam struktur-struktur kooperatif

akan memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi.

b) Siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan

memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi dan memotivasi yang lebih

besar untuk belajar.

c) Dengan pembelajaran kooperatif, siswa menjadi lebih peduli pada

teman-temannya, dan diantara mereka akan terbangun rasa

ketergantungan yang positif (interdependensi positif) untuk proses

belajar mereka nanti.

d) Pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan siswa

terhadap teman-temannya yang berasal dari latar belakang ras dan

etnik yang berbeda-beda.33

32 Trianto Ibnu Badar  Al-Tabany, Op,Cit, hal, 109
33 Miterianifa, Strategi Pembelajaran Kimia, 2013, Pekanbaru: Pustaka Mulya, hal,109
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Menurut Linda Lungren di dalam Abdul Majid manfaat model

pembelajaran kooperatif bagi siswa dengan prestasi belajar rendah yaitu:

1. Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas

2. Rasa harga diri menjadi lebih tinggi

3. Memperbaiki sikap terhadap IPA dan sekolah

4. Memperbaiki kehadiran

5. Angka putus sekolah menjadi rendah

6. Penerimaan terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar

7. Perilaku mengganggu menjadi lebih besar

8. Konflik antar pribadi berkurang

9. Sikap apatis berkurang

10. Pemahaman yang lebih mendalam

11. Meningkatkan motivasi lebih besar

12. Hasil belajar lebih tinggi

13. Retensi lebih lama

14. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi.34

Zamroni di dalam Trianto Ibnu Badar Al-Tabany mengemukakan

bahwa manfaat penerapan model pembelajaan kooperatif dapat

mengurangi kesenjangan pendidikan khususnya dalam wujud input pada

level individual. Di samping itu belajar kooperatif dapat mengembangkan

solidaritas sosial di kalangan siswa. Di harapakan kelak akan muncul

34 Abdul Majid,Op,Cit, hal, 175-176
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generasi baru yang memiliki prestasi akademik yang cenderung dan

memiliki solidaritas sosial yang kuat.35

Dapat penulis simpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif

memerlukan kerja sama antar siswa dan saling ketergantungan dalam

struktur pencapaian tugas, tujuan dan penghargaan. Keberhasilan

pembelajaran ini tergantung dari keberhasilan masing-masing individu

dalam kelompok, dimana keberhasilan tersebut sangat berarti untuk

mencapai suatu tujuan yang positif dalam belajar kelompok.

6. Macam-Macam Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative

Learning)

Model pembelajaran kooperatif ini memiliki beberapa macam

variasi yaitu, Student Team Achievement Division (STAD), tim ahli

(jigsaw), think paire and share (TPS), investigasi kelompok (group

investigasi), numbered head together (NHT), team games tournament

(TGT). Dari sekian banyaknya tipe dari model pembelajaran kooperatif ini,

penulis hanya memfokuskan kepada model pembelajaran kooperatif tipe

Student Team Achievement Division (STAD). Berikut penulis jelaskan

macam-macam model pembelajaran kooperatif.

a. Student Team Achievement Division (STAD)

Pembelajaran kooperatif STAD ini merupakan salah satu tipe dari

model pembelajaran kooperatif  dengan menggunakan kelompok kecil

dengan jumlah  anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara

35 Loc,Cit, Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, hal 109
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heterogen. Di awali dengan penyampaian tujuan pembelajaran,

penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis dan penghargaan

kelompok.36

Menurut Slavin di dalam Trianto Ibnu Badar Al-Tabany

menyatakan bahwa pada STAD siswa dalam tim belajar beranggota 4-

5 orang yang merupakan campuran menurut tingkat, prestasi, jenis

kelamin, dan suku. Guru menyajikan pelajaran, dan kemudian siswa

bekerja dalam tim mereka memastikan bahwa seluruh anggota tim

telah menguasai pelajaran tersebut. Kemudian, seluruh siswa diberikan

tes tentang materi tersebut, pada saat tes ini mereka tidak di bolehkan

saling membantu.37

Menurut Abdul Majid model pembelajaran kooperatif tipe STAD

merupakan salah satu pembelajaran koopertaif yang sederhana, dan

merupakan model yang paling baik untuk tahap permulaan bagi guru

yang baru menggunakan pendekatan kooperatif.38

Dapat penulis simpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif

tipe student team achievement division (STAD) salah satu model

pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada siswa

untuk  saling membantu dalam mengerjakan tugas, di samping siswa di

tuntut untuk bekerja sama siswa juga di tuntut untuk bertanggung

jawab atas dirinya sendiri menyelesaikan tugas yang di berikan.

36Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Op,Cit, hal 118
37 Loc,Cit, Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, hal, 118
38 Abdul Majid, Op,Cit,hal, 184
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Rusman menyatakan langkah-langkah pembelajaran kooperatif

Model STAD:

1) Penyampaian tujuan dan motivasi

Menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin di capai pada

pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar.

2) Pembagian kelompok

Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok, diman setiap

kelompoknya terdiri dari 4-5 siswa yang memprioritaskan

heterogen (keberagaman) kelas dalam prestasi akademik,

gender/jenis kelamin, ras atau etnik.

3) Persentasi dari guru

Di dalam proses pembelajaran guru di bantu oleh media,

demontrasi, pertanyaan atau masalah nyata yang terjadi dalam

kehidupan sehari-hari. Di jelaskan juga tentang keterampilan dan

kemampuan yang di harapkan di kuasai siswa, tugas dan pekerjaan

yang harus di lakukan serta cara-cara mengerjakan.

4) Kegiatan belajar dalam tim ( kerja tim)

Siswa belajar dalam kelompok yang telah di bentuk. Guru

menyiapkan lembaran kerja sebagai pedoman bagi kerja kelompok,

sehingga semua anggota menguasai dan masing-masing

memberikan kontribusi. Selama tim bekerja, guru melakukan

pengamatan, memberikan bimbingan, dorongan dan bantuan bila di

perlukan. Kerja tim ini merupakan ciri terpenting dari STAD.
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5) Kuis (Evaluasi)

Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis

tentang materi yang di pelajari dan juga melakukan penilaian

terhadap persentasi hasil kerja masing-masing kelompok. Siswa di

berikan kursi secara individual dan tidak di benarkan bekerja sama.

Ini di lakukan untuk menjamin agar siswa secara individu

bertanggung jawab kepada diri sendiri dalam memahami bahan

ajar tersebut.

6) Penghargaan Prestasi Tim

Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa hasil kerja siswa

dan di berikan angka reantang 0-100. Selanjutnya pemberian

penghargaan atas keberhasilan kelompok dapat di lakukan oleh

guru dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) Menghitung skor individu

b) Menghitung skor kelompok

Skor kelmpok di hitung dengan membuat rata-rata skor

perkembangan anggota kelompok, yaitu dengan menjumlahkan

semua skor perkembangan individu anggota kelompok dan

membagi sejumlah kelompok tersebut. Sesuai dengan rata-rata

skor perkembangan kelompok, di peroleh skor kelompok.

c) Pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok

Setelah masing-masing kelompok atau tim meperoleh

predikat, guru membrikan hadia atau penghargaan kepada

masing-masing kelompok sesuai dengan prestasinya.39

39Rusman, Op,Cit, hal, 215-217
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Menurut Agus Suprijono adapun langkah-langkah Model

pembelajaran kooperatif tipe student team achievement division:

1. Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen.

2. Guru menyajikan pelajaran

3. Guru memberi tugas kepada kelompok untuk di kerjakan oleh

anggota-anggota kelompok. Anggotanya yang sudah mengerti dapat

menjelaaskan pada anngota lainnya sampai semua anggota dalam

kelompok lain itu mengerti.

4. Guru memberi kuis/pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat

menjawab kuis tidak boleh saling membantu

5. Memberi evaluasi

6. Kesimpulan.40

Tahap pelaksanaan Pembelajara kooperatif model STAD

menurut Abdul majid yaitu:

Guru sebelum menyajikan materi harus mempersiapkan lembar

kegiatan dan lembar jawaban yang akan di pelajari murid dalam

kelompok-kelompok kooperatif, kemudian menetapkan murid dalam

kelompok heterogen dengan jumlah maksimal 4-6 orang. Aturan

heterogenitas dapat berdasarkan pada:

a. Kemampuan akademik

b. Jenis kelamin, latar belakang sosial, kesenangan bawaan/sifat.

c. Penyajian materi pelajaran

40 Agus Suprijono, cooperative Learning Teori  Aplikasi Paikem, 2012, Yogyakarta:
Pustaka Belajar, hal, 133-134
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1) Pendahuluan

Disini perlu di tekankan apa yang akan di pelajari siswa

dalam kelompok, dan menginformasikan hal yang penting

untuk memotivasi rasa ingin tau siswa tentang konsep yang

akan mereka pelajari. Materi pelajaran di persentasikan oleh

guru dengan menggunakan metode pembelajaran. Siswa

mengikuti persentasi guru dengan seksama sebagai persiapan

untuk mengikuti tes berikutnya.

2) Pengembangan

Dilakukan pengembangan materi yang sesuai, yang

akan di pelajari siswa dalam kelompok. Disini siswa belajar

untuk memahami makna, bukan hafalan, huruf harus

memberikan penjelasan tentang benar atau salah pada

pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika siswa telah memahami

konsep, maka dapat beralih ke konsep yang lain.

3) Praktek terkendali

Dilakukan dalam menyajikan matei dengan cara

menyuruh siswa mengerjakan soal, memanggil siswa secara

acak untuk menjawab atau menyelesaikan masalah agar siswa

selalu siap. Dalam mengerjakan tugas tersebut hendaknya

jangan menyita waktu lama.

d. Kegiatan kelompok

Guru membagikan LKS kepada setiap  kelompok sebagai

bahan yang akan di pelajari siswa. Selain materi pelajaran, isi dari
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LKS tersebut juga di gunakan untuk melatih kooperatif. Guru

memberikan bantuan dengan memperjelas perintah, mengulang

konsep, dan menjawab pertanyaan, mendiskusikan masalah yang di

hadapi, membandingkan jawaban, atau memperbaiki miskonsepsi.

Kelompok diharapkan bekerja sama dengan sebaik-baiknya dan

saling membanu dalam memahami materi pelajaran.

e. Evaluasi

Dilakukan selama 45-60 menit secara mandiri untuk

menunjukkan yang telah di pelajari siswa selama bekerja dalam

kelompok. Hasil evaluasi di gunakan sebagai nilai perkembangan

individu dan di sumbangkan sebagai nilai perkembangan

kelompok.

f. Penghargaan kelompok

Dari hasil nilai perkembangan, maka pengahargaan pada

prestasi kelompok di berikan dalam tingkatan penghargaan seperti

kelompok baik, hebat, dan super.

g. Perhitungan ulang skor awal dan pengubahan kelompok. Dalam

satu periode penilaian (3-4 minggu) di lakukan perhitungan ulang

skor evaluasi sebagai skor awal siswa yang baru. Kemudian di

lakukan perubahan kelompok agar siswa dapat bekerja dengan

teman yang lain.41

41 Abdul Majid, Op,Cit, hal,187-188
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b. Tim Ahli (Jigsaw)

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah sebuah

model belajar kooperatif yang menitikberatkan pada kerja kelompok

siswa dalam bentuk kelompok kecil.42 Seperti yang di ungkapkan oleh

Lie di dalam Abdul Majid bahwa pembelajaran kooperatif model

jigsaw ini merupakan model belajar kooperatiif dengan cara siswa

belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas empat sampai dengan

enam orang secara heterogen, dan siswa bekerja sama saling

ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri.43

Menurut Hamzah B. Uno model pembelajaran kooperatif tipe

jigsaw adalah metode yang menghendaki siswa belajar melalui

kelompok. Metode ini mendorong kerja sama dalam kelompok. Setiap

anggota kelompok memahami dam mendalami sesuatu, kemudian di

gabungkan menjadi satu dengan anggota-anggota kelompok lain untuk

memperoleh suatu pemahaman yang utuh.44

Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, siswa bekerjasama dengan

siswa yang lain, yang bukan dari kelompoknya sendiri untuk mencapai

tujuan bersama yaitu menyelesaikan tanggung jawab untuk

menyelesaikan tugas yang di berikan.

42 Rusman,Op,Cit, hal, 218
43 Abdul Majid, Op,Cit, hal, 182
44 Hamzah B. Uno dan Nurdin Muhamad, Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM, 2015,

Jakarta: Bumi Aksara,  hal, 98
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Menurut Nurhadi dan Agus Gerrad di dalam Abdul Majid

langkah-langkah model jigsaw di bagi menjadi tahapan, yaitu:

1. Menyampaikan tujuan belajar dan membangkitkan motivasi

2. Menyajikan informasi kepada siswa dengan demonstrasi di sertai

penjelasan verbal, buku teks, atau bentuk lain.

3. Mengorganisasikan siswa kedalam kelompok belajar.

4. Mengelola dan membantu siswa dalam belajar kelompok dan kerja

di tempat duduk masing-masing.

5. Mengetes pengusaan kelompok atas bahan ajar.

6. Pemberian penghargaan atau pengakuan terhadap hasil belajar

siswa.45

Menurut Trianto Ibnu Badar Al-Tabany langkah-langkah model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yaitu:

a) Siswa dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok anggotanya

5-6 orang)

b) Materi pelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks yang

telah di bagi-bagi menjadi beberapa sub bab

c) Setiap anggota kelompok membaca sub bab yang di tugaskan dan

bertaggung jawab untuk mempelajarinya.

d) Anggota dari kelompok lain yang telah mempelajri sub bab yang

sama bertemu dalam kelompok ahli untuk mendiskusikannya

45 Abdul Majid, Op,Cit, hal, 182-183
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e) Setiap anggota kelompok ahli setelah kembali ke kelompoknya

bertugas mengajarkan teman-temannya.

f) Pada pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa di kenai tagihan

berupa kuis individu.46

Menurut Agus Suprijono langkah-langkah model pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw sebagai berikut:

1) Pengenalan topik yang akan dibahas oleh guru. Guru menuliskan

topic yang akan di pelajri pada papan tulis, penayangan power

point dan sebagainya.

2) Guru membagi kelas menjadi kelomok-kelompok lebih kecil.

Jumlah kelompok tergantung pada jumlah konsep yang akan di

pelajari. Guru membagikan materi materi kepada setiap kelompok.

3) Guru membentuk expert teams (kelompok ahli). Setelah kelompok

ahli terbentuk, berikan siswa kesempatan untuk berdiskusi. Setelah

diskusi kelompok selesai, selanjutnya siswa kembali ke kelompok

asal, dan siswa kembali mendiskusikan pengetahuan yang siswa

dpaatkan dari hasil berdiskusi di kelompok ahli.

4) Sebelum pembelajaran di akhiri, diskusi dengan seluruh kelas

dperlu di lakukan. Selanjutnya guru menutup pelajaran dengan

memberikan riview terhadap topic yang telah di pelajari.47

46 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Op,Cit, hal, 123
47 Agus Suprijono, Op,Cit, hal, 89-91
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c. Investigasi Kelompok ( Group Investagation)

Investigasi kelompok merupakan model pembelajaran

kooperatif yang paling kompleks dan paling sulit untuk di terapkan.

Dalam penerapan investigasi kelompok ini guru membagi kelas

menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 5 atau 6 orang siswa

yang heterogen..48

Menurut Made Wena pembelajaran kooperatif tipe group

investigation adalah pembelajaran kooperatif yang melibatkan

kelompok kecil, pembelajaran dengan metode ini menuntut melibatkan

siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara

untuk mempelajari melalui investigasi.49

Menurut M. Hosnan model kooperatif tipe group investigation

merupakan model pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk

belajar salam kelompok-kelompok kecil yang heterogen untuk

mendiskusikan dan menyelesaikan suatu masalah yang di tugaskan

guru kepada mereka.50

Dari pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok, siswa terlibat dari

awal perencanaan pembelajaran sampai dengan menyampaikan hasil

48 Muhammad Jauhar, Implementasi Paikem Dari Behavioristik Sampai Konstrktivistik,
2011, Jakarta:Prestasi Pustakaraya, hal, 59

49 Made wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, 2009, Jakarta: Bumi Aksara,
hal, 195

50 M. Hosnan, Pendekatan Saintifik dan KOntekstual Dalam Pembelajaran Abad 21,
2014, Bogor: Ghalis Indonesia, hal, 258
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investigasi atau penyelidikan di dalam siswa kelompok ke seluruh

kelas.

Menurut Muhammad Jauhar, adapun langkah-langkah model

pembelajaran kooperatif investigasi kelompok:

1. Seleksi topic

2. Merencanakan kerja sama

3. Implementasi

4. Analisis dan sintesis

5. Penyajian hasil akhir.

6. Evaluasi51

Menurut Rusman enam langkah belajar kooperatif investigasi

kelompok (Group investigation):

a) Mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan siswa kedalam

kelompok

b) Merencanakan tugas-tugas belajar

c) Melaksanakan investigasi

d) Menyiapkan laporan akhir

e) Mepersentasikan laporan akhir

f) evaluasi52

51 Muhammad Jauhar, Op,Cit, hal 60
52 Ibid, hal, 221-222
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Menurut Sharan dkk di dalam Abdul Majid, telah

menetapkan 6 tahapan investigasi kelompok, taitu:

1) Pemilihan topik

Siswa memilih sub topik khusus di dalam suatu daerah

masalah umum yang biasanya di terapkan oleh guru. Selanjutnya

siswa di organisasikan menjadi 2 sampai 6 anggota tiap kelompok,

dan menjadi kelompok-kelompok yang berorientasikan pada

tugas-tugas. Komposisi kelompok hendaknya heterogen secara

akademis maupun teknis.

2) Perencanaan kooperatif

Siswa dan guru merencanakan prosedur pembelajaran,

tugas dan tujuan khusus yang konsisten dengan sub topik yang

telah di pilih pada tahap pertama.

3) Implementasi

Siswa menerapkan rencana yang telah mereka kembangkan

di dalam tahap kedua. Kegiatan pembelajaran hendaknya

melibatkan ragam aktivitas dan keterampilan yang luas dan

mengerahkan siswa kepada jenis-jenis sumber belajar yang

berbeda, baik di dalam atau di luar sekolah. Guru secara ketat

mengikuti kemajuan tiap kelompok dan menawarkan bantuan bila

di perlukan.
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4) Analisis dan sintesis

Siswa menganalisis dan mengevaluasi informasi yang di

peroleh pada tahap ketiga, dan merencanakan bagaimana

informasi tersebut di ringkas dan di sajikan dengan cara yang

menarik sebagai bahan untuk di persentasikan kepada seluruh

kelas.

5) Persentasi hasil final

Beberapa atau semua kelompok menyajikan hasil

penyelidikannya ddengan cara yang menarik kepada seluruh kelas,

dengan tujuan agar siswa yang lain ikut terlibat dalam pekerjaan

mereka, dan memperoleh persepektif yang luas pada topik yang di

persentasikan. Persentasi tersebut harus di koordinasikan oleh

guru.

6) Evaluasi

Dalam hal kelompok-kelompok menangani aspek yang

berbeda dan topik yang sama, siswa dan guru mengevaluasi tiap

kontribusi kelompok terhadap kerja kelas sebagai suatu

keseluruhan. Evaluasi yang di lakukan dapat berupa penilaian

individual atau kelompok.53

53 Abdul Majid, Op,Cit, hal, 189-190
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d. Think Pair and Share (TPS)

Merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang di rancang

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Menurut Maryland yang di

kutip Arends di dalam Trianto Ibnu Badar Al-Tabany menyatakan

bahwa think pair share merupakan suatu cara yang efektif untuk

membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa

semua diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas

secara keseluruhan, prosedur yang di gunakan dan think pair share

dapat membuat siswa lebih banyak waktu berfikir, untuk merespon dan

saling membantu.54

Menurut Agus Suprijono, seperti namanya “thinking”

pembelajaran ini di awali dengan guru mengajukan pertanyaan atau isu

terkait dengan pelajaran untuk di pikirkan oleh peserta didik. Guru

memberikan kesempatan kepada mereka memikirkan jawabannya.55

Menurut Abdul Majid pendekatan think pair share ini

merupakan cara yang efektif untuk mengubah pola diskursus di dalam

kelas. Think pair share memiliki prosedur yang di tetapkan secara

ekplisit untuk memberi waktu lebih banyak kepada siswa untuk

berfikir, menjawab dan saling membantu satu sama lain.56

Berdasarkan pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa

model pembelajaran kooperatif tipe think pair and share, siswa lebh di

tuntut untuk banyak berfikir di dalam kelompok untuk saling

54 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Op,Cit, hal, 130
55 Agus Suprijono, Op,Cit, hal, 91
56 abdul Majid, Op,Cit, hal, 191
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membantu menemukan jawaban dari apa yang telah di jelaskan guru,

dan memecahkan permasalahan yang di berikan.

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe thik pair

share yaitu:

1. Berfikir (think)

Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang

dikaitkan dengan pelajaran, dan meminta siswa menggunakan

waktu beberapa menit untuk berfikir sendiri jawaban atau masalah.

Siswa membutuhkan penjelasan bahwa berbicara atau mengerjakan

bukan bagian berfikir.

2. Berfikir (pairing)

Selanjutnya guru meminta siswa berpasangan dan

mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh. Interaksi selama

waktu yang di sediakan dapat menyatukan jawaban jika  apabila

suatu masalah khusus yang di identifikasi. Secara normal guru

memberi waktu tidak lebih dari 4 atau 5  menit untuk berpasangan.

3. Berbagi (sharing)

Guru meminta setiap pasangan untuk berbagi dengan

keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. Hal ini efektif

untuk berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan dan

melanjutnya sampai sekitar sebagian pasangan mendapat

kesempatan untuk melaporkan.57

57 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Loc,Cit, hal, 130
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Menurut Abdul Majid, langkah-langkah guru dalam

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share

sebagai berikut:

a) Thinking

Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berhubungan

dengan pelajaran, kemudian siswa diminta untuk memikirkan

pertanyaan atau isu tersebut secara mandiri untuk beberapa saat.

b) Pairing

Guru meminta siswa agar berpasangan dengan siswa yang

lain untuk mendiskusikan apa yang telah di pikirkannya pada tahap

pertama. Interaksi pada tahap ini di harapkan dapat berbagi

jawaban jika telah di ajukan suatu pertanyaan, atau berbagi ide jika

suatu persoalan khusus telah di identifikasi. Biasaya guru memberi

waktu 4-5 menit untuk berpasangan.

c) Sharing

Pada tahap ini, guru meminta kepada pasangan untuk

berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah mereka

bicarakan. Hal ini cukup efektif jika di laukan cara bergiliran

antara pasangan demi pasangan. Dan di lanjutkan sampai sekitar

seperempat pasangan telah mendapatkan kesempatan untuk

melaporkan.58

58 Abdul Majid, Op,Cit, hal, 191-192
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Menurut Istarani langkah-langkah model kooperatif tipe think pair

and share, yaitu:

1) Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin di

capai

2) Peserta dididk di minta untuk berfikir tentang materi/permasalahan

yang di sampaikan guru

3) Peserta didik di minta berpesangan dengan teman sebelahnya

(kelompok 2 orang) dan mengutarakan hasil pemikiran masing-

masing.

4) Guru memimpin hasil pleno kecil diskusi, tiap kelompok

menggunakan hasil diskusinya.

5) Berawal dari kegiatan tersebut, guru mengarahkan pembicaraan

pada pokok permasalahan dan menambah materi yang belum

diungkapkan para peserta didik.

6) Guru memberi kesimpulan

7) Penutup.59

e. Numbered Head Together (NHT)

Merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk

mempengaruhi pola ainteraksi siswa dan sebagai alternative terhadap

struktur kelas tradisional.60 Menurut Spencer Kagen di dalam Abdul

Majid number heads together adalah suatu pendekatan untuk lebih

banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu

59 Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif, 2014, Medan:Media Persada, hal, 67-68.
60 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Op,Cit, hal, 131
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pembelajaran, dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi

pelajaran tersebut. 61

Agus Suprijono mengatakan pembelajaran dengan menggunakan

number head together di awali dengan numbering. Guru membagi

kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Jumlah kelompok sebaiknya

mepertimbangkan jumlah konsep yang di pelajari.62

Dapat penulis simpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif

tipe numbered head together, membantu siswa untuk menalaah dan

menguji pemahaman siswa terhadap materi yang telah di sampaikan

oleh guru melalui sebuag kelompok kecil yang telah di bentuk.

Menurut abdul majid dan Trianto Ibnu Badar Al-Tabany langkah-

langkah model number heads together yaitu:

1. Penomoran

Guru membagi siswa kedalam kelompok yang

beranggotakan 3-5 orang, dan kepada setiap anggota kelompok di

beri nomor antara 1-5.

2. Mengajukan pertanyaan

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa.

Pertanyaan tersebut dapat bervariasi. Pertanyaan bisa sangat

spesifik dan dalam bentuk kalimat tanya. 63

61 Abdul Majid, Op,Cit,hal,192
62 Agus Suprijono, Op,Cit, hal, 92
63 Loc,Cit,Abdul MAjid hal, 192
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3. Berfikir bersama

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban

pertanyaan itu, dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya

mengetahui jawaban itu

4. Menjawab

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa

yang nomornya sesuai harus mengacungkan tangan dan mencoba

menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas.64

Menurut Mohammad Jauhar langkah-langkah pembelajaran

kooperatif tipe numbered heads together yaitu:

a) Siswa dibagi dalam kelompok, seetiap siswa dalam kelompok

mendapat nomor.

b) Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok

mengerjakannya.

c) Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan

tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya.

d) Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang di

panggil melaporkan hasil kerja sama mereka.

e) Tahapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjukkan yang

lain.

f) Kesimpulan.65

64 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Op,Cit, hal, 131
65 Mohammad Jauhar, Op,Cit, hal, 62
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f. Team Games Tournament (TGT)

Pembelajaran kooperatif model team games tournament adalah

salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah di

terapkan karena melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada

perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan

mengandung unsur permainan dan reinformant.66

Menurut Saco Di dalam Rusman, dalam team games

tournament memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain

untuk meperoleh skor bagi tim mereka masing-masing. Permainan

dapat disusun oleh guru dalam bentuk pertanyaan yang berkaitan

dengan materi pelajaran. Kadang dapat juga di selingi dengan

pertanyaan yang berkaitan dengan kelompok (identitas kelompok

mereka).67

Menurut Istarani model pembelajaran kooperatif tipe teams

Games tournament pada model ini siswa memainkan permainan

dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh tambahan poin

untuk skor tim mereka.68 Kegiatan belajar mengajar dengan teams

Games tournament ini dilakukan dengan melakukan turnamen yaitu

saling menanyakan antar anggota dalam kelompok, sehingga konsep di

peroleh berdasarkan hasil diskusi masing-masing kelompok dan guru

hanya bertindak sebagai fasilitator.69

66 Loc, Cit, hal, 62
67 Rusman,Op,Cit,hal,224
68 Istarani, Op,Cit, hal,240
69 Trianto, Model Pembelajaran INovatif-Progresif: Konsep, Landasan dan

Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 2009, Jakrta: Kencana, hal,
83.
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Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis simpulkan model

pembelajaran koperatif tipe teams games tournament, siswa saling

membantu untuk melengkapi anatara satu kelompok dengan kelompok

lainnya, siswa akan memperoleh keuntungan berupa poin untuk

kelompok mereka apabila siswa tersebut mampu menjawab dan

membantu menjawab pertanyaan yang tidak bisa di jawab oleh

kelompok lain.

Menurut slavin didalam Rusman langkah tahapan pembelajaran

kooperatif tipe TGT, terdiri lima tahapan yaitu:

1. Penyajian class

2. Belajar kelompok

3. Permainan

4. Pertandingan

5. Pengahargaan kelompok.70

Menurut Mohammad Jauhar ada lima komponen utama dalam

TGT yaitu:

a) Penyajian kelas

Pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi dalam

penyajian kelas, biasanya di lakukan dengan pengajaran langsung

atau dengan ceramah, diskusi yang di pimpin guru.

70 Rusman, Op,Cit, hal,225
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b) Kelompok (team)

Kelompok biasanya terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa

yang anggotanya heterogen di lihat dari prestasi akdemik, jenis

kelamin dan ras atau etnik.

c) Game

Game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang di rancang

untuk menguji pengetahuan yang di dapat siswa dari penyajian

kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan game terdiri dari

pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Siswa memilih kartu

bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan

nomor itu. Siswa yang menjawab benar pertanyaan itu akan

mendapat skor. Skor ini yang nantinya di kumpulkan siswa untuk

turnamen mingguan.

d) Turnamen

Biasanya trunamen di lakukan pada akhir minggu atau pada

setisp unit setelah guru melakukan persentasi kelas dan kelompok

sudah mengerjakan lembar kerja. Turnamen pertama guru

membagi siswa kedalam beberapa meja turnamen. Tiga siswa

tertinggi prestasinya di kelompokkan pada meja 1, tiga siswa

selanjutnya pada meja II dan selanjutnya.

e) Penghargaan kelompok

Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang,

masing-masing akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-
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rata skor memenuhi kriteria yang di tentukan. Tim mendapat

julukan super team. Jika rata-rata skor 45 atau lebih great team

apabila rata-rata mendapat 40-45, dan god team apabila rata-

ratanya 30-40.71

Menurut Istarani langkah-langk:ah model pembelajaran

kooperatif tipe Teams games tournament, yaitu:

1) Guru menyiapkan:

a. Kartu soal

b. Lembar kerja siswa

c. Alat/ bahan

2) Siswa di bagi atas beberapa kelompok  ( tiap kelompok anggotanya

5 orang)

3) Guru mengarahkan aturan permainannya. Adapun langkah-

langkahnya, siswa di tempatkan pada tim belajar beranggotakan

empat orang yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi,

jenis kelamin, dan suku. Guru menyiapkan pelajaran, dan

kemudian siswa bekerja di dalam tim mereka memastikan bahwa

seluruh anggota team telag menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya

seluruh siswa dikenai kuis, pada waktu kuis ini mereka dapat saling

membantu.

71Mohammad Jauhar, Op,Cit, hal,63-64
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4) Dalam satu permainan terdiri dari: kelompok pembaca, kelompok

penantang I, kelompok penantang II, dan seterusnya sejumlah

kelompok yang ada

5) Kelompok pembaca bertugas:

a. Ambil kartu bernomor dan cari pertanyaan pada lembar

permainan

b. Baca pertanyaan keras-keras

c. Beri jawaban

6) Kelompok penantang kesatu bertugas: menyetujui pembaca atau

memberi jawaban yang berbeda. Sedangkan kelompok kedua:

a) Menyetujui pembaca atau memberi jawaban yang berbeda

b) Cek lembar jawaban. Kegiatan ini di lakukan secara bergiliran

7) Sistem perhitungan poin turnamen adalah skor siswa di bandingkan

dengan rerata skor yang lalu mereka sendiri, dan poin di berikan

berdasarkan pada seberapa jauh siswa menyamai atau melampawi

prestasi yang lalunya sendiri. Poin tiap anggota tim ini di jumlah

untuk mendapat skor tim, dan tim yang mencapai kriteria tertentu

dapat di beri sertifikat atau ganjaran (award) yang lain.

8) Berikut di sajikan sistem perhitungan turnamen pada model

pembelajaran teams games tournament.72

72 Istarani,Op, Cit, hal 240-241
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7. Materi Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa

a. Gambaran umum Akuntansi

1) Bidang Akuntan

Perusahaan jasa merupakan perusahaan dengan aktivitas

utama memberikan pelayanan jasa atau menjual jasa. Proses

kegiatan akuntansi pada perusahaan jasa juga di mulai dengan

transaksi, berakhir dengan penyusunan laporan keuangan, dan siap

untuk mencatat transaksi berikutnya.73

Dalam perkembangan terakhir akuntans terbagi menjadi

beberapa bidang ilmu sesuai dengan tujuan khusus untuk tiap

organisasi yang menyelenggarakan akuntansi tersebut. Bisang

akuntansi menurut jenis organisasi yaitu, akuntansi komersial,

akuntanis pajak, dan akuntansi sektor publik.

Selain pembagian menurut organisasi yang

menyelenggarakannya, juga terdapat akuntansi yang dapat di

identifikasi menurut bidang aktivitasnya. Terdapat kelmpok

bidang-bidang akuntansi sebagai berikut:

2) Akuntansi keuangan

Merupakan akuntansi yang di selenggarakan melalui suatu

system informasi yang di gunakan untuk mengidentifikasi,

mencatat dan menafsirkan, mengkomunikasikan pristiwa ekonomi

yang sudah terjadi menghasilkan laporan keuangan yang terdiri

73 Wahu Adji, Suwerli dan Suratno, EKonomi Untuk SMA/MA KElas XI, 2007, Jakarta:
Erlangga, hal, 227-229.
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dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan ekuitas,

dan catatan atas laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan

catatan atas laporan keuangan.

3) Akuntansi biaya

Bidang akuntansi yang menyetakan jumlah biaya produksi,

harga pokok produk, serta harga pokok penjualan yang menjadi

bagian dari laporan laba rugi, dan nilai persediaan dari neraca

dalam laporan akuntansi keuangan.

4) Akuntansi manajemen

Lebih berfokus pada perusahaan industry. Metode

akuntansinya banyak bertitik pada model-model akuntansi biaya.

Akuntansi manajemen lebih berfokus kepada penggunaan

infomasi dari akuntansi biaya untuk pengambilan keputusan pada

masa yang akan datang.

5) Manajeman biaya

Lebih berkonsentrasi pada indentifikasi, pengumpulan,

pengykuran, klasifikasi, dan pelaporan ionformasi yang berguna

bagi manjer untuk menentukan harga pokok, perencanaan,

pengendalian dan pengambilan keputusan.

6) Sistem informasi akuntansi

Lebih berfokus kepada pengembangan system untuk

menyelenggarakan bidang-bidang akuntansi lainnya. misalnya
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rancangan bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca lajur sampai

dengan bentuk laporan keuangan.

7) Auditing

Bidang ilmu ini terbagi dalam bidang audit keuangan, dan

audit manajemen. Pada prinsipnya auditing meliputi tata cara

pengujian kesesuaian fakta yang terjadi pada terjadi periode yang

di audit dengan kriteria yang di tetapkan. Misalnya dalam audit

keungan di lakukan pengujian apakah laporan keuangan di sajikan

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

8) Akuntansi internasional

Sejalan dengan pesatnya perdagangan internasional maka

bidang akuntansi juga akhirnta memerlukan penyesuaian-

penyesuaian antarnegara. Masalah akuntansi internasional

terutama berkaitan dengan persilangan budaya di antara pemakai

informasi akuntansi internasional, maslah nilai tukar, mata uang

asing, perbedaan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di

masing-masing Negara.74

b. Profesi Akuntan

Di Negara maju akuntan berpeluang mencapai posisi puncak

dalam perusahaan setelah beberapa lama menempati posisi sebagai

controller. Hal ini di mungkinkan karena dengan posisi tersebut

seorang akuntan memahami efek keuangan dari semua aspek operasi,

74 Samryn, Pengantar Akuntasi Mudah Membuat Jurnal DEngan Pendekatan Siklus
Transaksi, 2011, Jakarta: Rajawali Pers, hal, 8-10
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investasi dan pendanaan perusahaan yang semuanya bermuara pada

koleksi data keuangan, termasuk formulasi strategi berkaitan dengan

posisi keuangan perusahaan.75

1. Akuntan publik

Untuk menjadi akuntan publik, seseorang harus memiliki

pendidikan formal dan pengalaman yang cukup. Kualifikasi yang

harus dimiliki yaitu:

a) Lulus srjana ekonomi S1 jurusan akuntansi

b) Lulus pendidikan profesi akuntansi

c) lulus ujian sertifikasi akuntansi publik

d) mempunyai izin akuntan publik

2. Akuntan Pemerintah

Akuntan yang bekerja sebagai auditor di kantor pemerintah

seperti Direktorat Jenderal Pajak, BPKP (Badan Pengawas

Keuangan Dan Pembangunan), BPK (Badan Pengawas

Keuangan), Inspektorat di departemen-departemen pemerintahan

pusat dan daerah. Dengan perubahan sistem akuntansi

pemerintahan puast dan daerah maka terdapat peluang karier yang

besar untuk di tempatkan sebagai akuntan pemerintah yang

bekerja menyusun laporan keuangan di setiap instansi pemerintah

pusat maupun daerah.

75 Samryn, OP,Cit, hal, 26
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3. Akuntan Manajemen

Penyelenggara akuntansi di mana-mana sering di kenal

sebagai akuntan. Akuntan manajemen terdiri dai akutan-akuntan

yang sebagai akuntan internal perusahaan. Untuk menjadi akuntan

manajemen hamper tidak ada persyaratan tambahan formal,

kecuali persyaratan lulus ujian masuk bekerja sebagai akuntan di

perusahaan yang bersangkutan.

4. Akuntan Pendidikan

Akuntan pendidikan tertuma berprofesi sebagai tenaga

edukatif di lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Di samping

sebagai tenaga edukatif tetap, kelompok akuntan ini juga pada

umumnya merupakan bauran dari kelompok-kelompok akuntan

lainnya. akuntan pendidik banyak yang mempunyai tugas pokok

sebagai akuntan di intstansi-instansi pemerintah, kantor akuntan

public, atau sebagai akuntan manajemen, kemudian merangkap

sebagai tenaga edukatif di perguruan tinggi.76

Akuntan di Indonesia terorganisasi dalam satu organisasi

profesi yang di beri nama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Untuk

mengkomodasi berbagai bidang kekhususan tiap anggota IAI

maka dalam organisasi tersebut di bentuk kompartemen-

kompartemen. Tiap komparteman merupakan semacam

departemen yang membawahi urusan tiap bidang kerja anggota.

76 Samryn, Op,Cit, hal, 26-27
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Dalam organisasi IAI terdapat kompartemen Akuntan Publik,

Kompatremen Akuntan Pemerintah, Kompartemen Akuntasn

Manjemen, Dan Kompartemen Akuntan Pendidik.

c. Laporan Keuangan

Laporan keuangan meliputi ikhtisar-ikhtisar yang

menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas serta

perubahan ekuitas sebuah organisasi dalam satu periode waktu

tertentu. Tiap ikhtisar tersebut di buat dalam satu format sendiri secara

terpisah. Dua laporan yang sangat penting bagi para pemula dalam.

Secara umum laporan keuangan di buat dengan tjuan untuk

menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan pada

suatu saat tertentu kepada para pemangku kepentingan.pra pemakai

laporan keuangan selanjutnya dapat menggunakan informasi tersebut

sebagai dasar dalam memilih alternative penggunaan sumber daya

perusahaan yang terbatas. Adapun tujuan pelaporan keuangan yaitu:

1. Membuat keuputusan investasi dan kredit

2. Menilai potenssi arus kas di masa yang kaan datang

3. Melaporkan sumber daya perusahaan, kalim atas sumber daya

tersebut, dan perubahan-perubahan di dalamnya.

4. Melaporkan sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas para

pemilik

5. Melaporkan kinerja dan laba perusahaan

6. Menilai likuiditas, solvabilitas, dan arus dana.
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7. Menilai pengelolaan dan kinerja manajemen

8. Menjelaskan dan menafsirkan informasi keuangan.

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan

laba rugi, laporan arus kas, laporan modal/ ekuitas, dan catatan atas

laporan keuangan. Tiap laporan keuangan saling berhubungan satu

sama lain.77

a) Neraca

Merupakan suatu laporan yang menggambarkan posis

keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang terdiri dari

aktiva, kewajiban dan ekuitas. Neraca menyajikan informasi

tentang posisi keuangan sebuah organisasi pada suatu saat tertentu.

Misalnya tanggal 31 Desember untuk neraca tahunan, atau tanggal

31 Maret untuk neraca tiga bulanan, dan seterusnya. Posisi

keuangan meliputi kekayaan yang di sebut aktiva, kewajiban yang

meliputi utang-utang, dan ekuitas yang terdiri daro modal pemilik.

Neraca umumnya di sajikan dalam bentuk Akun T. Neraca bentuk

ini kelompok aktiva di sajikan di sebelah kiri dan kelompok

kewajiban dan ekuitas secra berturut-turut di sajikan sebelah kanan.

Neraca bisa juga di sajikan dalam bentuk laporan yang bagian

aktiva diatas dan di bawahnya kemudian di sajikan kewajiban dan

ekuitas.

77 Samryn, Op,Cit, hal, 30
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Aktiva merupakan kelompok akun yang di sajikan dalam

neraca pada bagian sebelah kiri. Aktiva terbagi dua yaitu aktiva

lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar kekayaan yang habis kurang

dalam satu tahun. Sedangkan aktiva tetap mempunyai masa

manfaat, atau umur ekonomis lebih dari satau tahun. Aktiva teridiri

dari yaitu: kas dan setara kas, piutang, persediaan, pembayaran di

muka, dan aktiva lain-lain. Aktiva lain- lain ini di gunakan untuk

mencatat dan melaporkan aktiva perusahaan yang memiliki umur

lebih dari satu tahun.

Kewajiban merupakan kelompok uatang yang masih harus

di lunasi kepada pihak ketiga. Untuk hutang yang jatuh tempo

dalam waktu kurang dari satu tahun di kelompokkan sebagai

kewajiban jangka pendek. Sementara utang jatuh tempo lebih

dalam satu tahun di kelompokkan sebagai kewajiban jangka

panjang. Penentuan peride setahun atau kurang di hitung dari

tanggal neraca yang di sajikan.

Kewajiban jangka pendek  yaitu, utang usaha, utang pajak,

pendapatan di terima di muka. Kewajiban jangka panjang teridiri

dari pinjaman bank untuk kredit investasi, atau bisa juga berasal

dari angsuran utang untuk pembelian aktiva tetap yang

pembayarannya akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12

bulan. Selanjutnya yang termasuk kelompok ekuitas yaitu, modal

pemilik. Seperti modal saham, saldo laba, dan akun ekitas lainnya.
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Contoh Neraca Bentuk T
UD Rental

Neraca
Per 31 Desember 2006

AKTIVA Rp KEWAJIBAN & EKUITAS Rp

AKTIVA LANCAR
KEWAJIBAN JANGKA

PENDEK
Kas dan setara kas 3.962.950 Utang usaha 21.030.000
Piutang usaha 35.049.416 Biaya yang masih harus di bayar 3.968.398
Piutang lain-lain 13.425.065 Utang pajak 2.562.420
Biaya di bayar di muka 1.544.261 Utang lain-lain 901.911
Pajak di bayar di muka 1.019.884 28.462.729

55.001.575

AKTIVA TETAP
KEWAJIBAN JANGKA

PANJANG
Harga perolehan 4.017.266 Utang bank 10.000
Akumulasi penyusutan 995.532

3.021.734
AKTIVA LAIN-LAIN EKUITAS

Beban yang
ditangguhkan

665.134 Modal pemilik 30.477.487

Nilai buku prausaha 359.319
Jaminan sewa kantor 892.454

1.916.907

TOTAL AKTIVA 59.940.216
TOTAL KEWAJIBAN &

EKUITAS
59.940.216

Neraca Bentuk Laporan
UD Rental

Neraca
Per 31 Desember 2006

AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas 3.962.950
Putang usaha 36.049.416
Piutang lain-lain 13.425.064
Biaya di bayar dimuka 544.261
Pajak di bayar di muka 1.019.884

55.001.575
AKTIVA TETAP
Harga perolehan 4.017.266
Alkumulasi penyusutan 995.532

3.021.734
AKTIVA LAIN-LAIN
Beban yang di tangguhkan 665.134
Nilai buku biaya prausaha 359.319
Jaminan sewa kantor 892.454

1.916.907
TOTAL AKTIVA 59.940.216
KEWAJIBAN & EKUITAS
Kewajiban jangka pendek 21.931.900
Utang usaha 3.968.398
Biaya yang masih harus di bayar 2.562.420
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Utang pajak 11
Utang lain-lain 28.462.729
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang bank 10.000
EKUITAS
Modal pemilik 30.477.487

TOTAL KEAWAJIBAN & EKUITAS 59.940.216

b) Laporan Laba Rugi

Merupakan sebuah laporan yang menyajikan informasi

tentang pendapatan, beban, dan laba atau rugi yang di peroleh

sebuah organisasi selama satu periode tertentu. Misalnya

periode satu bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan atau setahun penuh.

Laporan laba rugi dapat di sajikan dengan bentuk multiple step

dan single step. Dalam laporan laba rugi seperti ini pendapatan

di kleompokkan atas pendapatan utama dan pendapatan lain-

lain secra terpisah. Laporan ini menghasilkan informasi tentang

laba bruto, laba usaha, laba sebelum pajak, dan laba bersih

secara bertahap. Laporan laba rugi single step hanya

menghasilkan suatu informasi laba bersih yang berasal dari

pengurangan semua pendapatan dan semua biaya melalui satu

kali pengurangan. Laporan ini menghasilkan  tentang laba

bruto, laba usaha, laba sebelum pajak, dan laba bersih secara

bertahap.
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Contoh Laporan Laba Rugi Multiple Step

UD Rental
Laporan Laba RUGI

Tahun Yang BERAKHIR 31 DESEMBER 2006
Pendapatan 1.684.087.760
Beban pokok penjualan 1.312.363.620
Laba bruto 371.724.140
Biaya operasional 306.569.320

65.154.820
Pendapatan dan beban lain-lain
Pendapatan lain-lain 12.485.290
Beban lain-lain 4.037.360

8.447.930
Laba sebelum pajak 73.602.750
Taksiran PPh Badan 23.000.000
Laba bersih 50.602.750

Contoh Laporan Laba Rugi Single Step
UD Rental

Laporan Laba Rugi
Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2006

Pendapatan :
Pendapatan 168.409
Pendapatan lain-lain 1.249

169.658
Beban:
Beban pokok penjualan 131.236
Biaya operasional 3.657
Beban lai-lain 404

135.297
Laba bersih* 34.361
*Pada tingakatan ini faktor pajak di abaikan dulu

c) Laporan arus kas

Menunjukkan saldo kas akhir perusahaan yang dirinci

atas aus kas bersiah dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari

atvitas investasi, serta arus kas bersih dari aktivitas pendanaan.

d) Laporan perubahan modal

Menunjukkan perubahan modal dari awal periode

akuntansi menjadi saldo modal ahir tahun setalah di tambah

dengan laba tahun berjalan di kurangi dengan pembagian laba
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seperti prive dalam perusahaan perorangan atau dividen dalam

perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas.

e) Catatan atas laporan keuangan.

Menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan,

kebijakan akuntansi perusahaan, serta pos-pos signifikan dari

laporan keuangan perusahaan.78

d. Persamaan Dasar Akuntansi

Konsep mendasar dari struktur dasar akuntansi adalah

terjadinya hak ( kepemilikan) di satu pihak yang akan selalu di

sertai dengan kewajiban di pihak lain.

1. Pengelompokan akun

a) Aktiva/Harta

Sumber daya yang memberikan manfaat kepada

perusahaan di masa depan. Aktiva terdiri dari kas, piutang

usaha, wesel tagih, beban di bayar di muka, tanah,

bangunan, peralatan( perabotan, dan perkakas)

b) Kewajiban/Liabilitas

Kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat

transaksi yang terjadi di masa lampau. Akun kewajiban

terdiri dari, utang usaha, wesel bayar, kewajiban akrual.

78 Samryn, Op,Cit, hal, 30-40
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c) Ekuitas Pemilik

Hak pemilik perusahaan atas kekayaan (aset )

perusahaan. Ekuitas teridri dar, modal, penarikan (prive),

pendapatan, beban.

2. Penggolongan akun

Akun tersebut di kelompokkan sesuai dengan jenis

akun, misalnya aktiva, hutang, modal, pendapatan dan beban.

Tiap kelompok terdiri dari beberapa akun. Jumlah akun

tergantung pada besar kecilnya perusahaan, jenis perusahaan,

dan sejauh mana perusahaan ingin mengungkapkan informasi

keuangan kepada para pemakai. Tujuan pembuatan kode akun

adalah sebagai berikut:

a. Memudahkan dalam pengelompokan akun

b. Membantu proses pencatatan akuntansi, karena dengan

kode akun lebih cepat mencari akun yang di cari

c. Memudahkan dalam mengingat dan mempercepat

pencatatan, karena kode akun telah mewakili nama-nama

akun yang bersangkutan.

3. Pengkodean akun

a) Kode numeric

Mengacu pada pemberian kode akun dengan

menggunakan nomor-nomor yang di mulai dari angka 0

sampai 9. Dapat di bedakan sebagai berikut:
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1) Kode nomor berurutan

Akun di beri nomor secara berurutan, biasanya di

mulai dengan 1 dan 100. Contoh:

Kas misalnya di beri no 1

Piutang usaha di beri no 2

Perlengkapan di beri no 3,  dan seterusnya

2) Kode kelompok

Jenis pengkodean menggunakan kode numerik

yang di sesuaikan dengan kelompok., jenis dan

golongan. Kode kelompok biasanya terdiri atas tiga

angka. Contoh:

Kas di beri kode 101

Tang usaha di beri kode 102

Utang bank di beri kode 211

Ekuitas (modal) di beri kode 301

Privedi beri  kode 302

Pendapatan jasa di beri kode 401

Beban gaji di beri kode 501

3) Kode Blok

Pemberian kelompok di akun, golongan, dan

jenis akun. Setiap akun di kelompokkan atas beberapa

kelompok. Contoh:
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Jenis akun Nama akun
Kas 101
Piutang 102
Tanah 111
Mesin 112
Utang dagang 201
Utang bank 202
Ekuitas (modal) 301
Prive 302
Pendapatan 401
Beban 501

4) Kode Desimal

Di lakukan dengan cara mengelompokkan akun

atas beberapa kelompok. Setiap kelompok di bedakan

lagi atas beberapa golongan, dansetiap golongan akun

di bagi lagi atas beberapa jenis, setiap rubric, golongan,

dan jenis akun di berik nomor kode akun di mulai dari

0 sampai 9. Contoh.

Rubrik 0 akun asset lancar, Rubrik 1 akun asset

tetap, Rubrik 2 akun asset liabilitas lancar, Rubrik 3

akun liabilitas jangka panjang, Rubrik 4 akun ekuitas,

Rubrik 5 akun pendapatan, Rubrik akun beban, Rubrik

8 akun penjualan, Rubrik9 akun pendapatan lai-lain.

Setiap Rubrik di pecah lagi atas beberapa golongan,

contoh

Rubrik 5 akun pendapatan, Rubrik 50 akun

pendapatan jasa, Rubrik 51 pendapatan lain-lain.

Setiap golongan masih di bagi lagi atas beberapa jenis

akun, contoh:
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Golongan 50 pendapatan jasa

Jenis 501 pendapatan jasa sewa, 502 pendapatan jasa

pemeliharaan.

5) Kode mnemonic

Jenis penggolangan akun dengan menggunakan huruf,

contoh:

L untuk liabilitas, LUU untuk utang usaha, LUW untuk

utang Wesel.

6) Kode kombinasi huruf dan angka

Merupakan kombinasi kode numeric dan mnemonic.

Contoh:

UL UL 021 untuk akun utang lancar utang usaha

UL 022 untuk akun utang lancar utang wesel

UL 023 untuk akun utang lancar dan lain-lain.

Berikut adalah contoh jenis akun dalam perusahaan jasa di kaitkan

dengan kode yang di gunakan.

Nama Akun Dan No Kode Akun

No Akun Pembagian Akun Kelompok Akun
No.

Kode
1 Harta Harta lancar  ( 1 ) Kas ( 1) 111

Piutang usaha ( 2) 112
Perlengkapan ( 3) 113
beban di bayar di muka ( 4 ) 114
Surat-surat berharga (5) 115
Persediaan barang dagangan (6 ) 116
Perlengkapan kantor ( 7) 117
Asuransi di bayar di muka (8) 118
Sewa di bayar di muka ( 9 ) 119

Harta Tetap ( 2 ) Peralatan ( 1) 121
Gedung ( 2 ) 122
Tanah ( 3 ) 123
Kendaraan ( 4 ) 124
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Akumulasi penyu. Peralatan ( 5 ) 125
Mesin ( 6 ) 126

Harta Berwujud ( 3)
Harta tak berwujud (4 )

2 Kewajiban
/ utang/
lialibitas

Utang Lancar ( 1 ) Utang usaha ( 1 ) 211

Utang wesel ( 2) 212
Utangbeban (3 ) 213
Pendapatan di terima di muka (4) 214

Utang jangka panjang
(2 )

Utang bank ( 1) 221

Utang hipotek ( 2 ) 222
Utang obligasi ( 3) 223

Modal - Modal awal ( 1) 311
Prive ( 2) 312

Pendapata
n jasa

Pendapatan usaha ( 1) Pendapatan jasa ( 1 ) 411

Pendapatan non usaha Pendapatan komisi ( 2) 412

Beban Beban Usaha ( 1) Beban gaji ( 1) 511
Beban sewa ( 2) 512
Beban listrik & telepon ( 3) 513
Beban air ( 4) 514
Beban iklan ( 5 ) 515
Beban asuransi ( 6 ) 516
Beban perlengkapan ( 7 ) 517
Beban penyusutan peralatan ( 8 ) 518
Beban reparasi ( 9) 519

Beban non usaha ( 2) Beban administrasi ( 1 ) 521
Beban macam-macam ( 2 ) 522
Beban lain-lain ( 3 ) 523
Beban kebersihan ( 4 ) 524
Beban keamanan ( 5 ) 525

e. Analisis Transaksi Dan Pencatatan Dalam Persamaan Dasar

Akuntansi

Contoh:

Pencatatan penyetoran modal oleh pemilik

Pada tanggal 2 januari 2018, salon cantik Happy, Poppy

mengiventasikan uang pribadinya dengan jumlah Rp. 300.000.000

untuk modal pertama. Pengaruh transaksi ini adalah asset salon

Cantik Happy berupa uang tunai bertambah dan di pihak lain,
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ekuitas pemilik dari poppy juga bertambah dengan jumlah yang

sama yaitu Rp. 300.000.000. pencatatan pada persamaan dasar

akuntansi terlihat sebgai berikut:

Tanggal Aset = Ekiuitas
20018 Kas = Modal Poppy
Janiari 2 Rp. 300.000.0000 = Rp. 300.000.0000

Pencatatan penyetoran modal oleh pemilik

Pada tanggal 3 januari 2018, salon Cantik Happy membeli secra

kredit dari took lengkap sempurna perlengkapansalon sebesar Rp.

25.000.000. terjadi transaksi perlengkapan bertambah sejumlah

Rp.25.000.000 (debit), kewajiban perusahaan bertambah  sebesar

Rp. 25.000.000 (kredit).79

20018

Asset Kewajiban + Ekuitas
Kas + Perlengkapan = Utang + Modal Happy

+ = - +
Saldo lama 300.000.0000 + - = 300.000.0000 + 300.000.0000
3 januari + 25.000.000 = 25.000.000 + -

Saldo Baru 300.000.0000 + 25.000.000 25.000.000 + 300.000.0000
325.000.0000 325.000.0000

Contoh 2:

Persamaan dasar akuntansi Reyhan per 1 Maret 2018 adalah sebagai

berikut :

Tgl Kas Piutang Perlengkapan Peralatan
Ak.

Peny.
Peralatan

Utang
Modal
Reyhan

Keterangan

Maret 1 130.000 120.000 40.000 500.000 200.000 190.000 400.000

79 Alam S, EKonomi Kelompok Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial UNtuk SMA /MA,
2016, Jakarta: Erlanggga, hal. 31-44
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Selanjutnya selama bulan maret 2018 terjadi transaksi-transaksi berikut:

Tanggal Transaksi
Maret
2018

2 Di beli secara kredit perlengkapan kantor dari toko Caladi sebesar Rp.
60.000.000

3 Di terima tunai pendapatan jasa pemeriksaan sebesar Rp. 70.000.00
5 Di terima pelunasan piutang sebesar Rp 100.000.000
8 Diperhitungkan pendapatan jasa auditing sebesar Rp. 150.000.000
10 Di ambil per kas untuk kepentingan pribadi Reyhan Rp. 25.000.000
12 Di beli peralatan seharga Rp.250.000.000 jumlah tersebut di bayar per kas

sebesar Rp. 50.000.000 sisanya di bayar kredit
14 Di terima pelunasan piutnag sebesar Rp. 135.000.000
15 Di ambil per kas oleh Reyhan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 19.000.000
18 Di jual peralatan seharga Rp. 60.000.000 harga pokok peralatan sebesar Rp.

50.000.000 dan telah di susutkan senilai Rp. 5.000.000
20 Reyhan menambah modal usahanya sebesar Rp. 150.000.000 dengan penyerahan

uang tunai
21 Di perhitungkan pendapatan audit senilai Rp. 125.000.000 pada PT Astro dan

Hari ini di buat fakturnya
23 Di bayar utang sebesar Rp. 225.000.000
25 Di bayar gaji pegawai sebesar Rp. 15.500.000
26 Di terima pelunasan piutang sebesar Rp. 150.000.000
28 Bo bayar bebanair, listrik dan telepon sebesar Rp 25.000.000
29 Di bayar gaji pegawai sebesar Rp. 14.000.000
30 Di perhitungkan pendapatan audit pada PT Astro Rp. 107.500.000. dari jumlah

tersebut di terimma Rp. 45.000.000 secara tunai, sisanya di bayar kemudian
31 Persediaan perlengkapan yang masih ada sebesar Rp. 65.000.000.peralatan yang

masih ada di susutkan senilai Rp. 50.000.000

Berdasarkan data tersebut, susunlah persamaan dasar akuntansi

untuk bulan maret 2018.:
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Kantor Akuntan Reyhan
Persamaan Dasar Akuntansi

Per 31 Maret 2018

ASET
KEWAJIBAN &

EKUITAS

Tgl Kas Piutang Perlengkapan Peralatan
Ak.peny.
Peralatan

Utang
usaha

Modal
jaya

Ket

Mar-
18

1 130.000 120.000 40.000 500.000 200.000 190.000 400.000

2 60.000 60.000
Pembelian
Perlengkapan

130.000 120.000 100.000 500.000 200.000 250.000 400.000

3 70.000 70.000

Di Terima
Pendapatan
Jasa
Pemeriksaan

200.000 120.000 100.000 500.000 200.000 250.000 470.000

5 100.000
-

100.000

Di Terima
Pelunasan
Utang

200.000 20.000 100.000 500.000 200.000 250.000 470.000

8 150.000 150.000
Diperhitungkan
Jasa Auditing

300.000 170.000 100.000 500.000 200.000 250.000 620.000

10 -25.000 -25.000
Pengambilan
Prive

275.000 170.000 100.000 500.000 200.000 250.000 595.000

12 -50.000 250.000 200.000
Pembelian
Peralatan

225.000 170.000 100.000 750.000 200.000 450.000 595.000

14 135.000
-

135.000

Di Terima
Pelunasan
Piutang

355.000 35.000 100.000 750.000 200.000 450.000 595.000

15 -19.000 -19.000
Pengambilan
Prive

341.000 35.000 100.000 750.000 200.000 450.000 576.000

18 60.000 -50.000 -5.000
Laba Penjualan
Peralatan

401.000 35.000 100.000 700.000 195.000 450.000 576.000
20 150.000 150.000 Setoran Modal

551.000 35.000 100.000 700.000 195.000 450.000 741.000

21 125.000 125.000
Diperhitungkan
Pendapatan
Jasa Auditing

551.000 155.000 100.000 700.000 195.000 450.000 866.000

23 -225.000
-

225.000
Pembayaran
Utang

326.000 160.000 100.000 700.000 195.000 225.000 866.000

25 -15.500 -15.500
Pembayaran
Gaji Pegawai

310.000 160.000 100.000 700.000 195.000 225.000 850.000

26 150.000
-

150.000
Di Terima
Pelunasan
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Piutang
460.000 10.000 100.000 700.000 195.000 225.000 850.000

28 -25.000 -25.000
Pembayaran
Beban

435.000 10.000 100.000 700.000 195.000 225.000 825.000

29 -14.000 -14.000
Pembayaran
Gaji Pegawai

421.000 10.000 100.000 700.000 195.000 225.000 811.000

30 45.000 62.500 107.500
Diterima
Pendapatan
Jasa

466.500 72.500 100.000 700.000 195.000 225.000 919.000

31 -35.000 -35.000
Beban
Pemakaian
Perlengkapan

466.500 72.500 65.000 700.000 195.000 225.000 884.000

31 50.000 -50.000
Penyusutan
Peralatan

466.500 72.500 65.000 700.000 245.000 225.000 834.000
1.059.000 1.059.000

f. Bukti-Bukti Transaksi

Transaksi dalam perusahaan jasa terbagi menjadi dua,

transaksi mengakibatkan kas keluar (transaksi pengeluaran kas)

dan transaksi yang mengakibtakan kas masuk ( transaksi

penerimaan kas).

1. Transaksi pengeluaran kas

a) Transaksi pembelian

Pengeluaran kas untuk pembelian keperluan kantor

seperti perlengkapan kantor dan asset tetap. Pembelaian

dapat di lakukan secara tunai ataupun kredit. Jika

pembelian di lakukan tunai bukti yang harus di buat adalah

nota kontan, dedangkan pembelian yang di lkaukan secra

kredit harus menyertakan bukti berupa faktur pembelian.
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b) Nota Kontan

Bukti pembelian atas pembelian barang secara tunai.

Contoh

c) Faktur pembelian

bukti transaksi atas pembelian barang secara kredit. Contoh

2. Transaksi Pelunasam Hutang

Setelah melakukan pembelian secara kredit, perusahaan

harus melakukan kewajiban membayar hutangnya kepada

supplier. Transaksi ini harus menyertakan bukti berupa cek

dan bukti kas keluar.
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a. Cek

Bukti transaksi saat terjadi pembayaran kepada

pihak lain (pelanggan, penjual dan karyawan). Contoh:

b. Bukti kas keluar

Berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada

bagian kas sebesay yang tercantum dalam dokumen

tersebut, sebagai bukti pembayaran hutang kepada pihak

lain

3. Transaksi Penerimaan Kas

a) Transaksi pembayaran tunai

Terjadi saat pelanggan membayar secara tunai atas

penyerahan jasa perusahaan yang telah di lakukan.

Transaksi ini mengharuskan perusahaan membuat bukti

penerimaan beruapa kuitansi.

b) Transaksi Pelunasan Piutang

Tidak semua pembayaran atas jasa perusahaan

terjadi secara tunai. Pelanggan dapat melakukan
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pembayaran secara kredit, sehingga penerimaan

pendapatan perusahaan terjadi secara kredit.80

g. Pencatatan dan Penyusunan Perusahaan Jasa

1. Karakteristik Perusahaan jasa

Ciri-ciri perusahaan jasa yang membedakannya dengan

perusahaan jenis lain adalah sebgai berikut:

a) Perusahaan jasa menawarkan layanan yang tidak berwujud.

Perusahaan jasa hanya menjual produk

b) Standar harga untuk suatu layanan yang di tawarkan

perusahaan jasa sulit di ukur.harga suatu jasa/layanan

bergantung pada tingkat kepuasan konsumen yang

menikmati jasa tersebut.

2. Siklus akuntansi perusahaan jasa

Siklus akuntansi perusahaan jasa pada umumnya

memiliki urutan sebagai berikut:

a. Tahap pencatatn, meliputi bukti transaksi keuangan,

penjurnalan dan pemindahan buku (posting) dari jurnal

umum kebuku besar.

b. Tahap pengishtisaran, meliputi pembuatan neraca saldo,

jurnal penyesuaian dan kertas kerja.

c. Tahap pembuatan laporan keuangan, meliputi pembuatan

leporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi dan

penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas,

80 Wahyu Adji, Suwerli, SUratno, Op,Cit, hal,237-241
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laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, dan

laporan posisi keuangan awal.

3. Aturan Debit-Kredit dan Aturan Saldo Normal

Akun merupakan suatu media yang di buat sedemikian

rupa sebagai tempat mencatat transaksi keuangan dengan cara

tertentu. Akunmempunyai beberapa bentuk di antaranya di

sebut akun benuk T (T Account). T account merupakan bentuk

akun yang paling sederhana.

Sisi Kiri ( Debit) Sisi Kanan (Kredit)

Contoh:

1 januari 2018, Tri Wicaksono membuka suatu perusahaan

dengan nama Salon Langganan Kita. Untuk itu wicaksono

menyetor uang pribadinya sebesar Rp. 500.000.000 ke

rekening perusahaan. Maka pencatatan akun sebagi berikut:

Sisi Kiri ( Debit) Sisi Kanan (Kredit)

Kas ( 500.000.000)                Modal ( 500.000.000)

Mekanisme Debit Dan Kredit

Kenaikan
( Saldo Normal)

Penurunan

Akun neraca:
Aktiva Debit Kredit

Akumulasi penyusutan Debit Kredit
Kewajiban Kredit Debit
Modal Kredit Debit

Prive Debit Kredit

Akun pendapatan laba Rugi
Pendapatan Kredit Debit
Beban Debit Kredit
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4. Tahapan Pencatatan Akuntansi Pada Perusahaan Jasa

a. Jurnal umum

Pembuatan jurnal umum merupakan langkah pertama pada

tahap pencatatan dalam siklus akuntansi. Pembuatan jurnal umum di

ikuti dengan posting atau pemindahbukuan akun-akun dari jurnal

umum ke dalam buku besar. Pada penyusunan jurnal umum harus

ditentukan nama akun, nilai transaksi, dan sisi pencatatn transaksi (

debit atau kredit).

1) Fungsi Jurnal

a) Fungsi historis, menurut urutan tanggal terjadinya transaksi

dan kejadian

b) Fungsi mencatat, semua transaksi kejadian di dalam

perusahaan.

c) Fungsi analisis, menghsilkan berapa debet dan kredit

d) Fungsi instruksi, pencatatan debet dan kredit dalam buku

besar sesuai dengan jumlahnya.

e) Fungsi imformatif, keterangan tentang kegiatan perusahaan

sehari-hari.

2) Kegunaan jurnal

Berikut ini adalah manfaat-manfaat dari jurnal yaitu:

1. Memungkinkan pembagian pekerjaan

2. Mempermudah posting ke akun buku besar

3. Memungkinkan pengendalian internal yang tambah naik .
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b. Bentuk Jurnal Umum

Bentuk jurnal di buat sedemikian rupa agar mampu

memenuhi fungsi-fungsi tersebut. Bentuk jurnal umum dapat di

lihat dalam contoh berikut:

Tanggal Kode Bukti
Pembukuan

Akun/
keterangan

Ref RefDebit Kredit

(a) (b) (c) (d) (e) (d)
Keterangan:

(a) Kolom tanggal di gunakan untuk mencatat tanggal, bulan, tahun

terjadinya transaksi.

(b) Kolom kode bukti pembukuan di gunakan untuk mencatat

nomor bukti transaksi

(c) Kolom akun/ keterangan di gunakan untuk mencatat deskripsi

akun transaksi serta keterangan singkat mengenai transaksi.

(d) Kolom Ref (referensi) di gunakan unutk mencatat kode akun

ketika ayat jurnal di pindahkan ke buku besar . sebelum di

pindahan, kolom ref di  biarkan kosong.

(e) Dan (f) kolom debit dan kredit di gunakan untuk mencatat nilai

transaksi.

Berikut contoh transaksi dari Salon Ayu :

Pada tanggal 2 desember 2001 dewi mendirikan salon kecantikan di

beri nama Salon Ayu. Untuk modal pertama di setorkan uang sebesar

Rp. 15.000.000 ke bank atas nama rekening Salon Ayu.
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Penyelesaian:

Tanggal
Kode
Bukti

Akun/
keterangan

Ref RefDebit Kredit

2018
2 Des 001 Kas 15.000.000

Modal 15.000.000

Selanjutnya

1. Tanggal 2 desember 2001, dewi membayar sewa ruangan untuk

bulan desember sebesar Rp. 1.200.000

2. Tanggal 4 desember 2001, membeli peralatan secara  tunai

sebesar Rp. 900.000

3. Tanggal 8 desember 2001, di beli perlengkapan salon secra

kredit sebesar Rp. 2.000.000

4. Tanggal 10 desember 2001, di bayar beban pemasangan iklan

mini di harian kompas sebesar Rp. 5.000.000

5. Tanggal 13 desember 2001, di bayar gaji dan upah karyawan

untuk tgl 3- 12 desember sebesar Rp. 7.200.000. gaji dan upah di

bayar mingguan tiap hari sabtu.

6. Tanggal 14 desember 2001, di terima uang kas Rp. 3.400.000

dari penjualan tunai setengah bulan pertama kegiatannya.

7. Tanggal 19 desember, permohonan Dewi untuk mendapatkan

kredit investasi kecil, guana pembelian peralatan salon yang baru

dari BNI sebesar Rp. 3.500.000 telah di setujui.

8. Tanggal 22 desember 2001, di beli pera;atan salon dengan tunai

sebesar Rp. 4.600.000
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9. Tanggal 26 desember 2001, di bayar gaji dan upah sebesar Rp.

900.000

10. Tanggal 27 desember 2001, di terima uang kas sebesar Rp.

360.000

11. Tanggal 30 desember 2001, Dewi mengambil uang sebesar Rp.

2.000.000 untuk keperluan pribadinya.

Penyelesaian:

Salon Ayu
Jurnal Umum

Periode Desember 2001
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

Des 2 Kas Rp.15.000.000
Modal Rp.15.000.000

Des 2 Sewa di bayar di muka Rp.1.200.000
Kas Rp.1.200.000

Des 4 Peralatan Rp.900.000
Kas Rp.900.000

Des 8 Perlengkapan salon Rp.2.000.000
Utang usaha Rp.2.000.000

Des 10 Beban iklan Rp.5.000.000
Kas Rp.5.000.000

Des 13 Beban gaji Rp.7.200.000
Kas Rp.7.200.000

Des 14 Kas Rp.3.400.000
Pendapatan jasa Rp.3.400.000

Des 19 Kas Rp.3.500.000
Utang bank Rp.3.500.000

Des 22 Peralatan salon Rp.4.600.000
Kas Rp.4.600.000

Des 26 Beban gaji Rp.900.000
Kas Rp.900.000

Des 27 Kas Rp.360.000
Pendapatan jasa Rp.360.000

Des 30 Prive Rp.2.000.000
Modal Rp.2.000.000

c. Buku Besar

Setelah transaksi di catat dalam jurnal, catatn dari jurnal

tersebut kemudian di pindah bukukan ke akun-akun pada buu besar
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secara periodik. Mungkin setiap hari atau seminggu sekali. Proses

ini di sebut pemindahbukuan (posting). Buku besar merupakan buku

berisikan kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan

merupakan satu kesatuan tersendiri.81 Berikut contoh pemindah

bukuan dari jurnal umum ke buku besar

Salon Ayu
Buku Besar

Periode Desember 2001
Kas No Akun 111

Tgl Keterangan Ref D K
Saldo

D K
Des 2 JU 1 Rp. 15.000.000 Rp. 15.000.000

3 JU 1 Rp.1.200.000 Rp. .13.000.000
4 JU 1 Rp. 900.000 Rp. 12.900.000

10 JU 1 Rp. 5.000.000 Rp. 7.900.000
13 JU 1 Rp. 7.200.000 Rp. 700.000
14 JU 1 Rp. 7.200.000 Rp. 4.100.000
19 JU 1 Rp. 3.500.00 Rp. 7.600.000
22 JU 1 Rp. 4.600.000 Rp. 3.000.000
26 JU 1 Rp. 900.000 Rp. 2.100.000
27 JU 1 Rp. 360.000 Rp. 2.400.000
30 JU 1 Rp. 200.000 Rp. 460.000

Perlengkapan No Akun
113

Tgl Keterangan Reff D K
Saldo

D K
8 JU 1 Rp.2.000.000 Rp.2.000.000

Peralatan No Akun
121

Tgl Keterangan Reff D K
Saldo

D K
4 JU 1 Rp.900.000 Rp.900.000
22 JU 1 Rp.4.600.000 Rp. 5.500.000

Utang Usaha No Akun
211

Tgl Keterangan Ref D K
Saldo

D K
8 JU 1 Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000

81 Wahyu Adji, Suwerli, Suratno, Op,Cit, hal. 256
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Utang bank No Akun 221

Tgl Keterangan Ref D K
Saldo

D K
29 JU 1 - Rp. 3.500.000 Rp.3.500.000

Modal No Akun 311

Tgl Keterangan Ref D K
Saldo

D K
2 JU 1 - Rp. 15.000.000 Rp. 50.000.000

Prive No Akun 312

Tgl Keterangan Ref D K
Saldo

D K
30 JU 1 Rp. 2.000.000 Rp. 2.0000.000

Pendapatan Jasa No Akun 411

Tgl Keterangan Ref D K
Saldo

D K
14 JU 1 Rp.3.400.000 Rp.3.400.000
27 JU 1 Rp.360.000 Rp.3.700.000

Beban gaji No Akun 511

Tgl Keterangan Ref D K
Saldo

D K
13 JU 1 Rp. 7.200.000 Rp. 7.200.000
26 JU 1 Rp.    900.000 Rp. 8.100.000

Beban sewa No Akun 512

Tgl Keterangan Ref D K
Saldo

D K
3 JU 1 Rp.1.200.000 Rp.1.200.000

Beban iklan No Akun 513

Tgl Keterangan Ref D K
Saldo

D K
10 JU 1 Rp.5.000.000 Rp. 5.000.000

B. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai

perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah
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dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum

diteliti oleh orang lain. Penelitian dahulu yang relevan pernah dilakukan oleh:

1. “Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif Untuk Meningkatkan Hasil

belajar Matematika Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Asy-Syafa`at

Kecamatan Kandis Kabupaten Siak ( 2013)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil

belajar siswa dengan menerapkan strategi pembelajaran kooperatif pada

smata pelajaran matematika siswakelas V Madrasah Ibtidaiyah Asya-

Syafa`at Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Hasil penelitian Kegiatan

pemebelajaran yang telah dilaksankan melalui dua siklus dan kegiatan pra

tindakan dengan KKM yang telah di tetapkan yakni 60 untuk mata

pelajaran matematika. Pada kegiatan pra tindakan diketahui siswa yang

mencapai KKM hanya 7 dari 12 orang atau 58,3%, siklus 1 di ketahui

bahwa hasil belajar siswa yang mencapai KKM berjumlah 8 dari 12 orang

siswa atau 66,6%. Dan setelah di lakukan pebaikan pada siklus II maka

meningkat menjadi 11 dari 12 orang siswa atau 91%.  Dengan demikian

perapan strategi pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar

matematika siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Asy-syafa`at Kecamatan

Kandis Kabupaten Siak.82

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis

lakukan yaitu mengenai pembelajaran kooperatif namun penelitian yang di

lakukan oleh Rusmanidar menitik beratkan pada peningkatan hasil belajar

82 Rusmanidar, Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif Untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Matemaitika Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Asy-syafa`at Kecamatan Kandis
Kabupaten Siak, 2013
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siswa, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menitik beratkan kepada

implementasi pembelajaran kooperatif (cooperative learning) pada

pembelajaran ekonomi.

2. “Meningkatkan Keaktifan Belajar IPA Siswa Melalui Model

Pembelajaran Kooperatif Di Kelas IV MI al Jabar Bengkong Batam

(2013)”.

Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui apakah model

pembelajaran kooperatif dapat meningkat keaktifan belajar siswa, subjek

dalam penelitian ini adalah siswa kelas V dan objeknya adalan penerapan

model pembelajaran kooperatif pada mata pelajaran IPA. Teknik

pengumpulan data menggunakan observasi aktivitas guru dan siswa.

Teknik analisis data yang di gunakan adalah teknik deskriptif kualitatif

dengan persentase klasikal. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan

selama tiga siklus maka hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa

model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keaktifan belajar

siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Al Jabar Bengkong Batam.83

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis

lakukan yaitu mengenai pembelajaran kooperatif namun penelitian yang di

lakukan Riaudin menitik beratkan pada peningkatan keaktifan belajar

siswa melalui pembelajaran kooperatif, sedangkan penelitian yang penulis

lakukan hanya pada imp implementasi pembelajaran kooperatif

83 Riaudin, Meningkatkan Keaktifan Belajar IPA Siswa Melalui Model Pembelajaran
Kooperatif Di Kelas IV MI al Jabar Bengkong Batam, 2013.
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(cooperative learning) pada pembelajaran ekonomi lementasi

pembelajaran kooperatif.

3. “Penerapan Strategi Pembelajaran Cooperative Learning Untuk

Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Pada Materi

Musyawarah Siswa Kelas II MI Amanah Kandis Kabupaten Siak (2013)”.

Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui untuk meningkatkan

hasil belajar pendidikan kewarganegaraan (PKN) siswa kelas II MI

Amanah dengan menggunakan strategi cooperative learning. Adapun

subjek penelitian ini adaah guru dan siswa kelas II MI Amanah Kandis

dengan objek penelitian adalah strategi pembelajaran cooperative

learning. Dimana hasil belajar siswa MI Kandis belum mencapai hasil

maksimal sesuai dengan KKM 65 yang di tetapkan sekolah. Hal ini di

sebaban oleh strategi pembelajaran yang di terapkan guru masih monoton

dan kurang bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian yang di laksanakan

melalui dua siklus menunjukkan bahwa pada siklus 1 sebesar 66,6% , dan

setelah di adakan perbaikan pada siklus II maka hasil belajar peningkatan

dan mencapai jumlah sebesar 91%. Hal ini menunjukan dengan penerapan

Strategi pembelajaran cooperative learning dapat meningkatkan hasil

belajar pendidikan kewarganegaraan pada matei musyawarah siswa kelas

II MI Amanah Kandis Kabupaten Siak.84

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis

lakukan yaitu mengenai pembelajaran kooperatif namun penelitian yang di

84 Susilawati, Penerapan Strategi Pembelajaran Cooperative Learning Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Pada Materi Musyawarah Siswa
Kelas II MI Amanah Kandis Kabupaten Siak, 2013.
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lakukan Susilawati ini menitik beratkan pada peningkatan hasil belajar

pendidikan kewarganeraan pada materi musyawarah siswa melalui strategi

pembelajaran cooperative learning, sedangkan penelitian yang penulis

lakukan hanya menitik beratkan pada implementasi pembelajaran

kooperatif ( cooperative learning) pada pembelajaran ekonomi.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk memusatkan konsentrasi terhadap

tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk

memfokuskan penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami

konsep-konsep yang ada selain itu juga dimaksudkan untuk mempermudah

dalam pengukurannya.

Penelitian ini berkenaan dengan Analisis Implementasi Model

Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning) Pada Pembelajaran Ekonomi

Di Pondok Pesantren Darussakinah Madrasah Aliyah Batu Bersurat

Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Adapun indikator langkah-

langkah Model Pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian tujuan dan motivasi

a. Guru menyampaikan tujuan yang akan di capai dari proses

pembelajaran

b. Guru memotivasi siswa

1) Guru menyampaikan pentingnya materi siklus akuntansi

perusahaan jasa
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2) Guru meminta siswa untuk menjelaskan kembali pelajaran yang

lalu

3) Guru memberikan pujian bagi siswa yang mampu menjelaskan

2. Guru membagi siswa kedalam kelompok  belajar terdiri dari 4-5 orang

3. Persentasi dari guru

a. Di dalam proses pembelajaran guru di bantu dengan media,

demonstrasi, dan pertanyaan-pertanyaan

b. Guru menjelaskan tentang keterampilan dan kemampuan yang di

harapkan di kuasai siswa

c. Guru menjelaskan dan membagikan tugas dan pekerjaan yang harus

dikerjakan siswa

d. Guru menjelaskan cara-cara mengerjakan tugas

4. Kegiatan belajar dalam tim ( kerja tim)

a. Guru menyuruh siswa belajar dalam kelompok yang telah di bentuk.

b. Guru menyiapkan lembaran kerja sebagai pedoman bagi kerja

kelompok.

c. Guru melakukan pengamatan

d. Guru membimbing siswa dalam mengerjakan tugas yang di berikan.

e. Guru memberikan bantuan dengan dorongan arahan kepada siswa

ataupun kelompok yang membutuhkan.

5. Kuis (evaluasi)

a. Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang materi

yang di pelajari.
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b. Guru melakukan penilaian terhadap persentasi hasil kerja masing-

masing kelompok.

c. Siswa di berikan kursi secara individual dan tidak di benarkan bekerja

sama.

6. Penghargaan prestasi tim

a. Setelah pelaksanaan kuis guru memeriksa hasil kerja siswa

b. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok atau individu yang

mendapat nilai tertinggi.


