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ACTIVE COLLABORATIVE TEAMWORKLEARNING 
PADAMATAPELAJARAN AKUNTANSI 

Agus Santoso 
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Abstract: The concept of success in learning is increasingly shifted from independence to interdependence. 
The application ofteam work collaborative learning model could be used as an alternative solution to enhance 
learning. This research is a Classroom Action Research. The subjects were 34 students. Improved cognitive 
learning outcomes of students was identified through the difference between pretest and posttest (gain 
score). Teacher and student activities were also observed through observation and analyzed descriptively by 
describing each of the indicators as affective data. The results show that the implementation of learning 
activity seen from teacher and student has increased from cycle I to cycle II. It is suggested that teamwork 
collaborative learning model can be used asa reference for teachers to teach accounting particularly specialized 
journal. 

Keywords: collaborative teamwork learning model, students' activity and learning outcome 

Abstrak: Konsep keberhasilan yang diperkenalkan dalam pembelajaran semakin bergeser dari kemandirian. 
(independence) menjadi saling ketergantungan (interdepencence). Penerapan model pembelajaran collabo
rative teamwork learning menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian sebanyak 34 siswa. Peningkatan hasil belajar kognitif 
siswa diketahui melalui selisih antara nilai pretest dan posttest (gain score). Aktivitas guru dan siswa selama 
pembelajaran diamati melalui observasi dan dianalisis secara deskriptifdengan memaparkan masing-masing 
indikator dalam aktivitas belajar sebagai data afektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 
pembelajaran dilihat dari aktivitas guru dan siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Model 
pembelajaran collaborative teamwork learning dapat dijadikan referensi bagi guru dalam menyampaikan 
materi akuntansi khususnya pada materi jumal khusus. 

Kata Kunci: model pembelajaran collaborative teamwork learning, aktivitas belajar, basil belajar 

Selama ini, pembelajaran akuntansi yang diajarkan di paling tinggi oleh interdependensi. Tahapan dimulai 

sekolah-sekolah bersifat individual. Artinya setiap dari ketergantungan (dependence), kemudian ke

peserta didik diarahkan untuk bisa memahami materi mandirian (independence) dan yang tertinggi adalah 

secara sendiri-sendiri atau saling berkompetisi (com saling ketergantungan (interdependence). Pergeser

petition). Konsep keberhasilan yang diperkenalkan an konsep ini muncul seiring dengan semakin ter

dalam pembelajaran di sekolah-sekolah pun Iebih me spesialisasikannya bidang-bidang ilmu sehingga untuk 
nitikberatkan pada kemandirian (independence) menghasilkan suatu produk, manajemen produksi 

ketimbang saling ketergantungan (interdepencence). harus mampu mengkolaborasikan secara serasi antar 

Covey (1989), dalam bukunya The Seven Habbit Of spesialisasi bidang ilmu yang ada. 
, Highly Effective People, mengatakan bahwa dalam Namun konsep tersebut urung diterapkan meng

paradigma manajemen modem dan kehidupan mo ingat akuntansi merupakan tipe mata pelajaran yang 

dem, keberhasilan seseorangjustru dipengaruhi yang mengandalkan kemampuan analisis dan ketelitian 
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individu sehingga dalam pembelajarannya pun setiap 
siswa dituntut untuk bisa memahaminya secara utuh. 
Bagaimana menyeimbangkan antara sisi debet dan 
lqedit dalamjurnal umum (General Journal), keteli
.tIan dalam setiap pencatatan transaksi-transaksi yang 
terjadi secara kronologis kemudian berlanjut pula 
dalam buku besar (General Ledger) dan seterusnya, 
hal itu membuat akuntansi berbeda dengan mata pela
jaranyanglain. Paradigma lama membawa pem
belajaran akuntansi dengan menjadikan guru sebagai 
pusat pembelajaran (teacher centris). Guru mene
rangkan dan siswa menjadi pendengar yang baik. 
Interaksi yang terjadi hanya searah antara guru dan 
siswa saja. Proses pembelajaranpun bersifat konven
sional yang tidakjauh dari traditional lectures (cera
mah tradisional) dan tugas individu. 

Siswa masuk ke dalam sebuah kelas dengan latar 
belakang kemampuan dan pengetahuan yang berbeda. 
Siswadengan prestasi rendah bolehjadi memangtidak 
memiliki bekal untuk belajar materi- materi barn (tidak 
memiliki intelegensi yang setara dengan temannya). 
Untuk rnateri tertentu, akan sangat sulit dipahami bagi 
sebagian siswa tetapi mudah bagi siswa yang lainnya. 
Bagi kebanyakan siswa dengan presmsi rendah, situasi 
persaingan adalah motivalor yang buruk, bahkan bagi 
sebagian lainnya bisa menjadi penderitaan psikologi 
yang menetap. 

Cara terbaik adalah proses pembelajaran yang 
dirancang agar para siswa termotivasi untuk saling 
mendorong dan membantu satu sarna lain untuk 
belajar. Bukankah proses pembelajaran yang baik 
seharusnya menekankan pentingnyainteraksi yang 
muncul bukan saja antara guru dan siswa tetapijuga 
antara siswa dengan siswa lainnya? Kecenderungan 
dalam kompetisi justru mengarahkan siswa pada 
pikiran dan perasaan tidak segan untuk menyerang 
orang lain. Sebaliknya, pengembangan kooperasi dan 
interdependensi dapat mengembangkan kemampuan 
menghadapi tantangan, kepemimpinan dan manajemen 
yang sangat diperlukan kelak ketika memasuki dunia 
kerja(Covey, 1989). 

SMAN 6 termasuk salah satu yang masih meng
adopsi paradigma lama dalam pembelajaranakun
tansi. Sekolah Menengah Atas yang berada di Jalan 
Mayjen Sungkono no. 59, Desa Buring, Kecamatan 
Kedung Kandang, Kota Malang ini memang belum 
termasuk Sekolah Menengah Atas favorit di Kota 
Malang namun keinginan untuk maju dan menghasil
kan lulusan-Iu1usan terbaik tercermin dalam visi dan 

misi sekolah ini. Keinginan untuk berkembang itupun 
terus diwujudkan dengan meningkatkan fasilitas dan 
sarana prasarana untuk menunjang kegiatan belajar 
pembelajaran. 

Dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti 
di SMAN 6 Malang di kelas xn, yang saat itu sedang 
berlangsung pelajaran akuntansi dengan materi pela
jaranjurnal khusus, masih seringterlihat situasi- situasi 
kelas yang kurang kondusif, seperti: (1) partisipasi 
peserta didik yang masih rendah, karena siswa hanya 
mendengarkan apa yang diucapkan guru serta men
catat hal yang dianggap penting. Siswajarang sekali 
mengajukan pertanyaan apabila guru memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk bertanya, hanya be
berapa siswa yang aktifmenjawab, sedangkan siswa 
yang lainnya hanya diam ketika guru memberikan 
pertanyaan, (2) interaksi guru dan siswa hanya satu 
arah dan lebih banyakdidominasi oleh guru, (3) meto
de pembelajaran yang digunakan oleh guru selama 
ini hanya ceramah dan pemberian tugas, (4) tidak 
semua siswa mendapat bimbingan penuh dari guru 
karena waktu belajar terbatas dan sebagian besar 
dipergunakan guru untuk menjelaskan, (5) tidakjarang 
ada siswa yang terlihat berbicara sendiri dengan 
temannya dan tidak memperhatikanguru yang sedang 
inengajar. 

Selain itu, pretest yang dilakukan peneliti juga 
menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih di 
bawah standar ketuntasan yang ditentukan sekolah 
yaitu 75. Nilai rata- rata kelas hanya berkisar di angka 
60,94. Hal ini memperkuat garnharan bahwa dalam 
kegiatan pembelajaran tersebut minat dan keaktifan 
belajar siswa untuk mempelajari mata pelajaran akun
tansi masih kurang. Imbasnya, pemahaman siswa ter
hadap mata pelajaran akuntansi pun minim. Diperlu
kan solusi yang tepat untuk membuat pembelajaran 
akuntansi menjadi lebih menarik dengan model pem
belajaran tepat. 

Collaborative Teamwork Learning (CTL) ada
lab proses belajar kelompok yang mana setiap anggota 
kelompok menyumbangkan informasi, pengalaman, 
ide, sikap, pendapat, kemampuan dan keterampilan 
yang dimilikinya, untuk bersama-sama saling mening
katkan pemahaman seluruh anggota (Sudarman, 
2008). Da1am defmisi lain, collaborative teamwork 
learning juga disebut sebagai suatu model pembela
jaran yang memungkinkan siswa untuk mengembang
kan kemampuan siswa bekerja secara kolaboratif 
dalam team (Mustaji, 2007). 
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Intinya adalah bagaimana dalam proses belajar 
memungkinkan setiap siswa memahami seluruh ba
gian pembahasan karena tidak seperti pada kelompok 
belajar yang kita kenai, yang menyebabkan hanya sis
wa tertentu yang memahami materi tertentu, model 
ini bertujuan membuat seluruh siswa memiliki pema
haman yang setara atas suatu pembahasan. 

Sebagai metode belajar, collaborative teamwork 
learning dilandasi oleh pemikiran bahwa kegiatan 
belajar di sekolah hendaknya mendorong dan mem
bantu siswa untuk terlibat aktif membangun penge
tahuan sehingga mencapai pemahaman yang menda
lam (deep learning). Dalam pendekatan ini, siswa 
dipandang sebagai pusat dari kegiatan belajar. Dalam 
merancang kegiatan belajar dalam kelas seharusnya 
pengajar tidak hanya memperhatikan tuntutan kuri
kulum yang harus diselesaikan tetapi juga memper
hatikan kondisi dan karakteristik siswa serta memberi
kan kesempatan pada mereka untuk menentukan 
sendiri beberapa hal dalam proses belajar, seperti se
bagian tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar
nya. Hal ini bukan berarti bahwa guru menyerahkan 
sepenuhnya pada siswa untuk membuat keputusan 
mengenai materi-materi yang ingin dipelajari, melain
kan memberikan sebagian tanggungjawab pada siswa 
untuk mengarahkan sendiri proses belajarnya 
(Sudarman, 2008).Tujuan penelitian ini adalah mene
rapkan Model Pembelajaran Collaborative Team
work Learning dalam meningkatkan keaktifan dan 
pemahaman pada mata pelajaran akuntansi siswa 
kelas XII IPS 2 di SMA Negeri 6 Malang. 

METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Pendekatan deskriptifkualitatifdalam pene
!itian ini digunakan untuk mendapatkan araban yang 
jelas dan nyata tentang peristiwa yang tampak selama 
proses belajar mengajar. Peristiwa ini berupa proses 
pelaksanaan langkah pembelajaran yang diterapkan 
dikelas untuk mengamati perkembangan pencapaian 
pada kemampuan hasil belajar dan motivasi siswa 
sebagai hasil dari penerapan model pembelajaran 
collaborative teamwork learning. lenis penelitian 
ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 
Classroom Action Research (CAR) yang dilakukan 
dengan tujuan rnemperbaiki mutu praktik pernbelajaran 
di kelas. Dalam prakteknya, penelitian tindakan kelas 
terdiri dari empat fase, yaitu perencanaan (plan), 

tindakan (action), pengarnatan (observation), dan 
refleksi (reflection). 

Peran peneliti adalah sebagai pengarnat dan pem
beri tindakan. Peran peneliti sebagai pengarnat adalah 
mengamati aktivitas-aktivitas peserta didik ketika 
penelitian berlangsung. Hal-hal yang menjadi pokok 
pengamatan adalah bentuk interaksi guru dengan 
peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik. 
Sebagai pemberi tindakan, peneliti bersama-sama 
pengajar membuat rancangan pembelajaran dan 
perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Tidak hanya itu, 
peneliti juga bertindak sebagai pengurnpul data dan 
penganalis data, serta sebagai pelapor hasil penelitian. 

Lokasi dalam penelitian adalah di SMAN 6 
Malang. Subjek dalam penelitian ini adalah kelas XII 
IPS 2 yang berjumlah 34 siswa di SMAN 6 Malang. 
Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan 
peneliti, peneliti mengambil kelas XII IPS 2 sebagai 
subjek penelitian dikarenakan sebagian besar siswa 
kelas ini kurang antusias terhadap mata pelajaran 
akuntansi. Siswa cenderung bersikap pasif dan 
kemampuan mereka dalam pemahaman konsep juga 
masih kurang. Pengambilan inijuga berdasarkan per
timbangan dari guru akuntansi kelas XII IPS 2 yang 
lebih memahami kualitas siswa. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah tes dan observasi. Tes pada pene
titian ini dibagi menjadi dua, yaitu tes kemarnpuan awal 
siswa (pre test) dan tes kemampuan akhir (post test). 
Pre test dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian 
untuk mengetahui pengetahuan siswa sebelum mene
rima penjelasan materi. Post test dilakukan sesudah 
pelaksanaan penelitian untuk mengetahui tentang pe
mahaman siswa terhadap materi yang telah disampai
kan. Observasi dilakukan untuk mengetahui keaktifan 
siswa pada saat penelitian berlangsung yang meliputi 
4 aspek yaitu minat, perhatian, konsentrasi dan kete
kunan, serta aktivitas guru dalam proses pembela
jaran. 

Analisis data dalarn penelitian kualitatifdilakukan 
pada saat pengumpulan data,saat berlangsungnya 
penelitian dan setelah selesai pengurnpulan data 
dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data 
yaitu data reduction, data display, dan conclusion 
drawing/verification. Reduksi data merupakan pro
ses menyeleksi, rnenentukan fokus, menyederhana
kan, meringkas, dan mengubah bentuk data mentah 
yang ada dalam catatan lapangan (Kunandar, 2010: 
102). Kegiatan menyederhanakan data yang telab 
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terkumpul dimaksudkan untuk mendapatkan infonnasi 
yangjelas dan bermakna sehingga dapat dipertang
gungjawabkan. Penyaj ian data dilakukan dengan cara 
menyusun secara naratif informasi-informasi yang te
lah diperoleh dari hasil reduksi sehingga dapat mem
berikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tin
dakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 
dilakukandalam bentukuraian singkat, hagan, hubungan 
antar kategori,jlowchart,dan sejenisnya (Sugiyono, 
2009:341). Data yang telah disajikan selanjutnya dibuat 
penafsiran dan evaluasi yang berupa penyelesaian ten
tang perbedaan antara rancangan dan pelaksanaan 
tindakan, perlunya perubahan tindakan, alternatif 
tindakan yang dianggap tepat, perencanaan tindakan 
yang telah dilakukan, serta kendala-kendala yang 
dihadapi. Penarikan kesimpulan adalah memberikan 
kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. 
Veriftkasi merupakan kegiatan menguji kebenaran, 
kekokohan, dan kecocokan data dengan keadaan di 
tempat penelitian. 

HASIL 

Observasi Awal 

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah mela
kukan kegiatan observasi awal. Berdasarkan hasil 
observasi awal yang dilakukan di SMAN 6 Malang, 
pada kelas XII IPS 2 terdapat permasalahan yang 
berkaitan dengan keaktifan dan pemahaman siswa 
pada saat kegiatan pembelajaran yang secara lang
sung mempengaruhi pada hasil belajar siswa, khusus
nya mata pelajaran Akuntansi (pada saat observasi 
sedang diajarkan materi pencatatan transaksi ke 
dalam jurnal khusus). Ketidakaktifan siswa disini 
terlihat dari kurangnya perhatian siswa selama proses 
belajar mengajar, siswa cenderung acuh seakan asyik 
dengan dunianya sendiri dan hanya beberapa saja 
yang mau aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dari 
hasil penelusuran data dari siswa sendiri, ini terkait 
dengan materi yang sedang diajarkan yaitu mencatat 
transaksi ke dalamjurnal khusus, memang sulit dan 
banyak yang harus dihafal seperti banyaknya jumal 
khusus yang harus dibuat dan berbagai transaksi da
lam perusahaan dagang yang berbeda dari perusahaan 
jasa yang diajarkan di kelas XI sebelumnya. Hal lain 
yang masih terkait dengan permasalahan ini adalah 
bentuk strategi pembelajaran yang dipergunakan oleh 
guru yang menurut siswa kurang sesuai dengan materi 
tersebut sehingga sulit bagi siswa untuk bisa mema
hami materi sepenuhnya. 

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari obser
vasi awal, maka diperlukan suatu gagasan untuk per
baikan proses pembelajaran yaitu dengan penerapan 
pembelajaranyang lebih bervariasi untuk meningkat
kanmotivasi dan pemahaman siswa. Dalam pemilihan 
metodedan model pembelajaran harus melihat karak
ter siswa dan materi pelajaran yang dipelajari karena 
pembelajaran yang akan dilakukan merupakan per
baikan dari proses pembelajaran sebelumnya. 

Setelah ditemukan solusi yang tepat untuk per
masalahan tersebut, realisasi dari berbagai temuan 
berdasarkan observasi awal tersebut kemudian ditirt
daklanjuti dengan membicarakan persiapan-persiapan 
untuk melakukan penelitian dan kapan penelitian bisa 
dilaksanakan. Dari pembicaraan tersebut, peneliti dan 
guru mata pelajaran Akuntansi menyepakati beberapa 
hal, yaitu: (1) Kelas yang dijadikan obyek penelitian 
adalahkelas XII IPS 2; (b) Peneliti berperan untuk 
mengajar di kelas sebagai observer dan seorang teman 
sejawat peneliti sebagai observer ll; (c) Guru dan 
siswa sebagai subj,~ penelitian; (d) Standar kompe
tensi yangdigunakan adalah mencatat transaksi ke 
dalamjumal khusus perusahaan dagang; (e) Pelak
sanaan tindakan disesuaikan dengan jadwal mata 
pelajaran akuntansi; (f) Penelitian siklus I dilaksana
kan pada minggu pertama di Bulan September, siklus 
II dilaksanakan pada minggu kedua, ketiga dan 
keempat di bulan yang sarna. 

Peneliti juga meminta data yang diperlukan dari 
bagian Tata Usaha dan guru mata pelajaranAkuntansi 
berupa daftar nama siswa dan nilai tugas siswa. Hal 
ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan akademik 
siswa sebagai bahan acuandalam pelaksanaantindakan. 

Paparan Data Siklus I 

Pelaksanaan Tindakan Kelas di siklus I terdiri 
dari tiga kali pertemuan. Materi yang direncanakan 
dalam siklus I yaitu "Pencatatan Bukti Transaksi ke 
dalam Jurnal Khusus" yang direncanakan dalam tiga 
kali tatap muka yaitu pada tanggal 3 September, 6 
September dan 7 September 2013. Kegiatan yang 
dilakukan pene1iti ada empat tahap, yaitu: a) Perenca
naan, b) Pelaksanaan tindakan~ c) Observasi, dan d) 
Refleksi. 

Perencanaan Tindakan Siklus I 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan peneliti dalam 
tahap ini adalah: (1) Melakukan pertemuan dengan 
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guru kelas untuk membicarakan persiapan penelitian; 
(2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
siklos I; (3) Menyiapkan alat dan media yang diper
gunakan; (4) Menyiapkan alat dokumentasi; (5) 
Menyusun soal pre test dan post test; (6) Menyiapkan 
instrumen penelitian berupa panduan observasi guru, 
panduan observasi siswa, dan lembar catatan lapangan. 

Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Sesuai dengan perencanaan pelaksanaan pem
belajaran siklus 1, tin~ siklus Idibagi menjadi tiga 
kali pertemuan dengan alokasi waktu keseluruhan 
6x45 menit. 

Paparan Data Pertemuan 1 

Tahap pendahuluan diawali dengan guru mengu
capkan salam dan menanyakan kesiapan siswa dalam 
mengikuti pelajaran. Kemudian dilanjutkan guru dengan 
memeriksa kehadiran siswa dalam daftar presensi. 
Pada pertemuan pertama ini, guru tidak menjelaskan 
tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dica
pai oleh siswa karena sudah dijelaskan pada pertemuan 
sebelumnya oleh guru sendiri. Pada kegiatan inti, guru 
memberikan pretest kepada siswa sebelurn menginjak 
pada pembelajaran selanjutnya dengan tujuan untuk 
mengetahui kemampuan awal siswa terhadap materi 
pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal khusus. 
Hasilpretestmenunjukkan nilai rata-rata hasil belajar 
siswa 60,94. Nilai terendah kelas adalah 40 dan nilai 
tertinggi yang dicapai adalah 76. Pada pertemuan 
pertama ini guru hanya memberikan pretest saja kare
na keterbatasan waktu sehingga penerapan collabo
rative teamwork learning pada pertemuan pertama 
ini belurn bisa dilakukan. 

Paparan Data Pertemuan 2 

Pertemuan kedua siklus I dilaksanakan pada hari 
jurn'at tanggal6 September 2013 pukul 08.00 WIB. 
Sarna seperti pada pertemuan sebelumnya, pertemuan 
kedua ini pembelajaran yang dilakukan juga terdiri 
dari tiga tahap yang dirnulai dari kegiatan awal, kegiat
an inti, dan kegiatan akhir. Guru membuka pelajaran 
dengan mengucapkan salam dan melakukan presensi 
untuk mengetahui kehadiran siswa pada kegiatan 
awal. Kemudian guru melanjutkan dengan memberi
kan gambaran model pembelajaran yang akan diper
gunakan yaitu model pembelajaran collaborative 
teamwork learning. Pada kegiatan inti, guru memulai 

penerapan model pembelajaran collaborative 
teamwork learning dalam beberapa tahap: (1) Guru 
meminta siswa untuk membentuk kelompok yang 
terdiri dari 4 siswa. Hal ini dilakukan karena dalam 
materi pembelajaran pencatatan transaksi ke dalam 
jurnal khusus,jurnal khusus yang dipelajari ada 4 dan 
1jurnal urnurn sehingga memungkinkan pembagian 
tugas yang lebih merata; (2) Setelah kelompok terben
tuk, guru kemudian membagikanjorm jurnal khusus 
dan jurnal umum yang dibuat oleh guru sebelumnya 
kepada tiatrtiap kelompok; (3) Gurujugamemberikan 
soal-soal transaksi kepada tiap kelompok untuk diker
jakan dan menjelaskan tugas tiap anggota kelompok 
untuk menghindari kerancuan dalam pembagian tugas 
karena skenario pembelajaran didesign agar tiap ang
gota kelompok berpartisipasi dan bekerja sama serta 
saling berbagi pengetahuan; (4) Kegiatan berlanjut 
dengan keaktifan siswa mengerjakan soal-soal dalam 
kelompok masing-masing dan peran guru berganti 
menjadi model sekaligus coach yang memberikan 
arahan dan urnpan balik ketika siswa mengalami kesu
litan dalam mengerjakan soal-soal yang-diberikan; (4) 
Pada kegiatan selanjutn» seharusnya dilanjutkan 
dengan pertukaraii pengetahuan antar kelompok dengan 
presentasi membahas tugas yang telah dikerjakan. 
Namun keterbatasan waktu membuat kegiatan ini 
harus dilakukan di pertemuan berikutnya dan tugas 
yang belum selesai menjadi tugas rumah. Pembela
jaran pun diakhiri dengan salam dan doa. 

Paparan Data Pertemuan 3 

Pertemuan ketiga siklus I dilaksanakan pada hari 
sabtu tanggal 7 September 2013 pukul 08.00 WIB. 
Pertemuan ketiga ini merupakan lanjutan dari perte
muan sebelumnya yang 'be/urn selesai dalam pene
rapan model pembelajaran collaborative teamwork 
learning. Seperti biasanya, pertemuan dimulai dengan 
guru memberikan salam, apersepsi dan melakukan 
presensi untuk mengetahui kehadiran siswa. Kegiatan 
berlanjut dengan pembahasanjawaban soal-soal tugas 
yang dikerjakan pada pertemuan sebelumnya. Satu 
per satu, soal-soal tugas dikerjakan oleh siswa dari 
anggota tiap-tiap kelompok di depan kelas. Ini meru
pakan tahap selanjutnya di mana siswa saling berko
laborasi dengan kelompok yang lain. Anggota kelom
pok yang maju pun harus menjelaskan jawabannya 
untuk diberikan tanggapan dan komentar dari kelom
pok yang lainnya. Sampai pada akhir pembelajaran, 
kegiatan belajar mengajar diisi dengan pembahasan 
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soal-soal tugas. Pada siklus I ini, peneliti (dalarn hal 
ini Guru) tidak melakukan pengarnbilan datapost test 
karena siklus ini dinyatakan tidak berhasil membuat 
siswa lebih aktifdalam proses pembelajaran sehingga 
diganti ke siklus II. 

Observasi Tindakan Siklus I 

Pengamatan yang dilakukan pada siklus I meliputi 
aktivitas guru dalam mengajar, keaktifan siswa dan 
kemarnpuan aspek kognitifyang diamati berdasarkan 
hasil tes belajar baikpre test maupun post test dalam 
pembelajaran yang diuraikan sebagai berikut. 

Hasil Observasi Aktivitas Guru dalam 
Pembelajaran 

Analisis data hasil observasi menggunakan ana
lisis persentase, hal iniditunjukkan dengan banyaknya 
tanda cek ('.J) pada kolom ''ya'' dan "tidak" pada lem
bar observasi. Skor yang didapat pada setiap muncul
nya deskriptor (penilaian "ya") mendapatkan skor 1, 
sedangkan untuk deskriptor (penilaian "tidak") men
dapat skor O. Skor dari masing-masing indikator 
dijwnlahkan dan hasilnya nantinya akan dibagi dengan 
skor total dari jumlah tanda (...J) keseluruhan indikator 
dikalikan seratus persen. Metode perhitungan tersebut 
dijabarkan sebagai berikut. 

F
P=-xlOO% 

N 
Keterangan:
 
P = persentase ketercapaian tindakan guru
 
F = Jumlah tanda cek <.J) pada kolom "ya"
 
N = Jumlah tanda <.J) keseluruhan
 

Tabell. Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

Observasi keterlaksanaan aktivitas 
Observer guru 

Presentase Kategori 
I 63% Kurang 
II 68% Kurang 
Rata-rata 65,5% Kurang 

Taraf keberhasilan tindakan terhadap aktivitas 
guru dapat ditentukan berdasarkan Tabel 2. 

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa taraf 
keberhasilan guru dapat dikategorikan kurangbaik, 
sehingga dapat diketahui bahwa aktivitas guru dalam 
menerapkan model pembelajaran masih kurang 
maksimal. Masih terdapat beberapa indikator yang 
belum diterapkan oleh peneliti yaitu: keterlaksanaan 

Tabel2. TarafKeterlaksanaan Aktivitas Guru 

Interval Kategori 
90~NR< 100 Sangatbaik 
80:::NR<89 Baik 
70~NR<79 Cukup 
60::: NR < 69 KU'ang 
0:::NR<59 Sangat Kurang 

skenario pembelajaran yang membuat siswa lebih 
aktif, guru belum menanyakan kesulitan-kesulitan 
belajar siswa, menjawab dan memberikan solusi ter
hadap kesulitan belajar siswa., memberikan kesem
patan bertanya kepada siswa, menyampaikan materi 
dengan jelas, mengarahkan dan membimbing kerja 
kelompok secara merata, serta belum menggunakan 
waktu sesuai rencana (RPP). Aktivitas guru masih 
perlu ditingkatkan lagi agar seluruh komponendapat 
terlaksana secara maksimal. 

Keaktifan Siswa 

Keaktifan siswa dapat dikatakan berjalan cukup 
baik, walaupun pada awalnya ada siswa yang sulit 
dikondisikan pad<! waktu pembentukan kelompok dan 
bekerja sarna dalarn l<;elompok masing-masing. Di 
samping itu, siswajuga masih sulit untuk mengemuka
kan pendapat dan bertanya dengan baik pada guru 
maupun kepada ternan. Hanya ada beberapa siswa 
yang berani bertanya kepada guru j ika ada hal yang 
tidal< dimengerti.Siswajuga belum bisa membagi tugas 
dengan ternan kelompoknya. Hal tersebut teIjadi kare
na siswa yang lebih pandai mendominasi pada saat 
mengeIjakan tugas. Keaktifan belajar siswa diperoleh 
dari hasil pengamatan dengan menggunakan lembar 
observasi keaktifan siswayang terdiri dari empat aspek 
yaitu (1) minat, (2) perhatian, (3) konsentrasi dan (4) 
ketekunan. Masing-masing aspek mempunyai bebera
pa indikator. Keaktifan belajar siswa pada siklus I 
terlihat kurang. Dilihat dari aspek ketekunan masih 
banyak siswa yang rnengerjakan belum tepat waktu. 
Hanya ada beberapa siswa yang telah mengeIjakan 
tepat waktu, diantaranya siswa dengan nomor absen 
24, 2&, dan 07. Suasana kelas juga agak ramai karena 
ada beberapa siswa yang berbicara sendiri dan tidak 
mendengarkanjawaban siswa lain. Peneliti mengam
bit sikap dengan meminta siswa yang rarnai untuk 
memberikan tanggapan dan mengulangjawaban. Ku
rangnya keaktifan siswa dalam berdiskusi kelompok 
terlihat dari anggota kelompok 02 dan 07 yang 
bermalas-malasan. Anggota kelompok yang sangat 
antusias dan aktif adalah kelompok 23, 31, dan 33. 
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Siswa lebih memperhatikan petunjuk dari guru,jika 
dilihatdari aspek perhatian. Selama proses diskusi 
peneliti memberikan penguatan atas jawaban yang 
diberikan dan menyempurnakan jawaban siswa. 
Pemberian motivasi untuk lebih aktif dalam belajar 
dilakukan dengan mericeritakan usaha menjadi orang 
sukses karena berperilaku jujur pada saat bekerja, 
tidak melakukan manipulasi ataupun tindakan tercela 
lainnya atas pencatatan bukti-bukti transaksi. 

Persentase penilaian tingkat motivasi belajar 
siswa dapat dilihat pada Tabel3 di bawah ini. 

Tabel3. Data Keaktifan Siswa Siklus I 

Ti~kat keaktifan sfiwa 
Tahap Sangat Baik Cukup Kurang GagalBaik 

2 14 16Observer I 
6% 38% 56% 
3 18 12 1Observer II 
9% 53% 35% 3% 

Berdasarkan Tabel3 ditemukan bahwa menurut 
observer 1 keaktifan siswa berada pada tingkat sangat 
bail<, baik dan cukup sebanyak 2 (6%), 13 (38%) dan 
19 (56%) dari total 34 siswa. Demikian pula berdasar
kan pengamatan observer 2, dapat diketahui bahwa 
tingkat keaktifan belajar siswa dalam kategori sangat 
baik berjumlah 3 siswa (9%), kategori baik 18 siswa 
(53%), kategori cukup 12 siswa (35%), dan kategori 
kurang 1 siswa (3%). 

HasH Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa diamati dari post test yang 
diberikan. Post test ini bertujuan untuk mengetahui 
sejauh mana siswa telah menguasai materi yang telah 
diberlkan serta untuk mengetahui peningkatan hasil 
belajar setelah diterapkannya model pembelajaran 
collaborative teamwork learning. Nilai yang dica
pai siswa dari hasil tes mempresentasikan seberapa 
besar tingkat keberhasilan penerapan model pembela
jaran dengan menghitungjwnlah siswa yang tuntas 
belajar. Siswa dikatakan tuntas belajar apabila siswa 
telah mencapai nilai standar ketuntasan minimum yaitu 
75. Namun kegagalan siklus I ini dalam memberikan 
perubahan terhadap keaktifan dan pemahaman siswa 
secara menyeluruh membuat post test tidak dapat 
dilakukan sehingga post test akan dilakukan pada 
siklus selanjutnya. 

Refleksi Siklus I 

Setelah dilakukan observasi tindakan pada siklus 
I, hasil menunjukkan bahwa penerapan model pem
belajaran collaborative teamwork learning masih 
belum maksimal sehingga perlu dilanjutkan padasiklus 
II dan hasil refleksi yang menyarankan agar dilakukan 
beberapa perbaikan. Berdasarkan hasil pengamatan 
pada siklus I terdapat beberapa hal yang menjadi 
masukan bagi peneliti untuk perbaikan pelaksanaan 
tindakan pada siklus II, yaitu: (1) Siswa masih kurang 
kompak dengan kelompoknya karena beberapa siswa 
merasa tidak setuju dengan pembagian kelompok yang 
ada dan anggota kelompoknya yang kurang berperan 
dalam kelompok. Jad~ peneliti perlu memberikan moti
vasi agar kegiatan kelompok pada siklus II lebih kon
dusif; (2) Kesesuaian tindakan dengan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran harns menjadi prioritas 
utama agar antara perencanaan dan penerapan tin
dakan di kelas dapat berjalan dengan baik; (3) Akti
vitas kerja sarna siswa perlu untuk ditingkatkan kem
bali terutama pada saat mengerjakan Lembar Kerja 
Kelompok dengan meminimalisir aktivitas siswa di 
luar kegiatan pembelajaran; (4) Hasil belajar memang 
meningkat antarapre test dan post test. Namun hasil 
itu belum menunjukkan keberhasilan penerapan model 
pembelajaran ini karena tugas tidak dikerjakan di 
dalam kelas sepenuhnya tetapi juga menjadi tugas di 
rumah; (5) Hanya sebagian siswa yang aktif dalam 
kegiatan pembelajaran; (6) Masih ada beberapa siswa 
yang ramai saat kegiatan pembelajaran terutama keti
ka pembahasan sehingga guru harns lebih tegas lagi. 

Paparan Data Siklus n 
Dalam pelaksanaan tindakan Kelas di siklus II 

ini sebenarnya tidakjauh berbeda dari siklus I karena 
merupakan perbaikan sekaligus penyempurnaandari 
siklus 1. Terdiri dari lima pertemuan dan ada empat 
tahap kegiatan yang dilakukan peneliti, yaitu: a) Peren
canaan, b)Pelaksanaan tindakan, c) Observasi, dan 
d) Refleksi. Pada bagian ini akan dipaparkan pelaksa
naan tindakan, observasi dan refleksi. 

Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan pembelajaran siklus II, dibagi men
jadi enam kali pertemuan dengan alokasi waktu 2x45 
menit pada setiap pertemuannya. Penjabaran paparan 
data tindakan siklus II dijabarkan sebagai berikut: 
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Paparan Data Pertemuan 1 

Pada kegiatan inti, penerapan model pembelajaran 
collaborative teamwork learning dengan skenario 
pembelajaran playing company, dengan beberapa 
perbaikan pada siklus II, dilakukan dalam beberapa 
tahap yaitu: (I) Guru memulai dengan meminta siswa 
untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 siswa. 
Kali ini kelompok dibentuk langsung oleh guru secara 
acak untuk mempersingkat waktu dan menghindari 
kegaduhan kelas; (2) Setelah kelompok terbentuk, 
jormjumal khusus danjumal umum dibagikan oleh 
guru kepada tiap-tiap kelompok dan kelompok menen
tukan sendiri pembagianjumal berdasarkan kemam
puannya; (3) Pada siklus II kali ini, Guru tidak mem
berikan soal-soal transaksi kepada tiap kelompok 
untuk dikerjakan langsung tetapi menampilkan satu 
per satu soal-soal transaksi dalarn bentuk slide power 
point. Perubahan ini dilakukan karena pemberian soal 
langsung kepada siswa tidak efektifpada siklus I; (4) 
Untuk memberikan tantangan pada siswa, guru mem
berikan batas waktu untuk mengerjakan tiap soal 
selama 5 menit. Pada pertemuan-pertemuan selanjut
nya, waktu akan dipersingkat untuk lebih menguji 
kemarnpuan siswa. Suasana kelas pun berlanjutdengan 
keaktifan siswa dalam mengerjakan soal-soal yang 
didiktekan guru. Peranguru disini pun baik itu sebagai 
fasilitator, model dan coach tetap berlanjut hingga 
akhir pertemuan. Kelas berakhir dengan dikumpulkan
nya tugas kepada guru. 

Paparan Data Pertemuan 2 

Seperti biasanya, pertemuan dimulai dengan 
guru memberikan salam, apersepsi dan melakukan 
presensi untuk mengetahui kehadiran siswa. Kegiatan 
berlanjutketahap selanjutnyadari model pembelajaran 
collaborative teamwork learning yaitu pertukaran 
pengetahuan antar kelompok. Tahap ini dilakukan 
dengan pembahasan soal-soal tugas dikerjakan oleh 
siswa dari anggota tiap-tiap kelompok di depan kelas. 
Penunjukan dilakukan secara acak dipilih oleh guru. 

Untuk lebih membuat suasana kelas yang lebih 
hidup, guru menggunakan model pembelajaran snow
ball throwing. Siswa yang maju pun harus menjelas
kan jawabannya untuk diberikan tanggapan dan 
komentar dari kelompok yang lainnya disertai dengan 
pembahasan dari guru sebagai penengah. Sarnpai pada 
akhir pembelajaran, kegiatan belajar mengajar diisi 
dengan pembahasan soal-soal tugas. 

Paparan Data Pertemuan 3, 4 Dan 5 

Pertemuan ketiga, keempat dan kelima ini meru
pakan penguatan data untuk melihat perkembangan 
siswa dalarn materi pencatatan transaksi ke dalarn 
jurnal khusus dengan menggunakan model pembela
jaran collaborative teamwork learning. Dalam 
ketiga pertemuan tersebut, guru melakukan hal sarna 
seperti pada pertemuan pertama siklus II ini, kelom
pok kerja siswa pun masih sama (sebelumnya guru 
mencatat kelompok siswa dan anggotanya) hanya saja 
perbedaannya adalah guru meminta siswa berganti 
peran sehinggajurnal yang dipegang tidak selalu sarna. 
Selain itu, guru juga memberikan waktu pengerjaan 
soal-soal dengan semakin cepat mulai dari 5 menit di 
pertemuan ketiga, 4 menit di pertemuan keempat dan 
3 menit di pertemuan kelima. 

Paparan Data Pertemuan 6 

Pertemuan keenam ini merupakan penguatan 
data untuk melihat perkembangan siswa dalam materi 
pencatatan transaksi ke dalamjumal khusus dengan 
menggunakan model pembelajaran collaborative 
teamwork learning. D~larn pertemuan ini, guru mem
berikan post test yang tidak lagi dikerjakan dalarn 
kelompok melainkan secara individu seperti pada awal 
pertemuan waktu melaksanakan pre test. Hal ini 
dilakukan untuk mengetahui kemarnpuan siswa itu 
sendiri setelah diterapkannya model pembelajaran 
tersebut. Hasil post test siswa pada pertemuan 2 
siklus IT dapat dilihat dalarn larnpiran 4, dari perolehan 
post test tersebut dihasilkan nilai rata-rata hasil test 
siswa adalah 80,41. Nilai terendah yang diperoleh sis
wa adalah 70 dan nilai tertinggi adalah 92.Hasil tes 
ini menunjukkan bahwajumlahsiswa yang telah tuntas 
belajar sebanyak 29 siswa (92%) dan yang belum 
tuntas belajar sebanyak 5 siswa (8%). 

Observasi Tindakan Siklus II 

Sarna seperti pada siklus I, Pengamatan yang 
dilakukan pada siklus IIjuga meliputi aktivitas guru 
dalam mengajar, keaktifan siswa dan kemampuan 
aspek kognitif yang diarnati berdasarkan hasil tes 
belajar baikpre test yang dilakukan pada awal perte
muan maupunpost test dalam pembelajaranyang akan 
diuraikan sebagai berikut: 
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Hasil Observasi Aktivitas Guru dalam Pem
belajaran 

Tabel4. HasH ObservasiAktivitas Guru SikJus U 

Obsenrasi k.eterlaksanaan 
Observer aktivitas guro 

P resentase Kategori 
I 81 % Sangat Baik 

II 81% Sangat Baik 

Rata-rata 81 % Sangat Baik 

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa taraf 
keberhasilan guru dapat dikategorikan sangat baik, 
sehingga dapat diketahui bahwa aktivitas guru dalam 
melaksanakan model pembelajaran collaborative 
teamwork learning sudah cukup maksimal. Semua 
indikator hampir seluruhnya terlaksana dan yang 
menarik adalah penggunaan model pembelajaran 
snowball throwing ketika tahap pertukaran pengeta
huan antar kelompok yang membuat suasana kelas 
menjadi menyenangkan dan tidak membosankan bagi 
siswa. 

Keaktifan Belajar Siswa 

Dari hasil pengamatan, keaktifan belajar siswa 
pada siklus II terlihat lebih baik dari pada siklus 1. 
Dilihat dari aspek ketekunan banyak siswa yang sudah 
menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.Suasana 
kelas juga sudah kondusif karena sudah tidak ada 
siswa yang berbicara sendiri.Keaktifan siswa dalam 
berdiskusi kelompok terlihatdari pembagian tugas oleh 
masing-masing kelompok agar tidak ada siswa yang 
bermalas-malasan. Siswa lebih memperhatikan petun
juk dari guru j ika dilihat dari aspek perhatian. Selama 
proses diskusi peneliti memberikan penguatan atas 
jawaban yang diberikan dan menyempurnakan 
jawaban siswa. 

Pemberian motivasi untuk lebih aktif dalam 
belajar dilakukan dengan menceritakan usaha menjadi 
orang sukses berkat usahanya mendirikan sebuah 
perusahaan dagang. Cerita tentang orang yang sukses 
dan pemikirannya yang cerdas dapat mendidik anak 
agar kelak anak memiliki jiwa pantang menyerah dan 
termotivasi menjadi sukses dengan belajar giat dan 
raj in. 

Begitupun dengan materi pelajaran hari ini, yakni 
mengenai jumal khusus. Salah satu pendukung sebuah 
perusahaan dapat menjadi sukses adalah dengan 

menerapkan siklus akuntansi yang benar dan jujur 
karena jurnal khusus merupakan salah satu elemen 
dari siklus akuntansi yang paling dasar dan 
berpengaruh pada tahap-tahap akuntansi setelahnya, 
sehingga perlu untuk memahami materi ini secara 
mendalam. 

Persentase penilaian tingkat motivasi belajar 
siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel5. Data Keaktifan Siswa SikJus U 

Tingkat keaktifan siswa 
Tahap Sangat 

Baik 
Baik Cukup Kurang Gagal 

Observer I 6 
18% 

23 
68% 

5 
15% 

Observer II 
8 
24% 

16 
47% 

10 
29% 

Berdasarkan Tabel 5 ditemukan bahwa menurut 
observer 1, keaktifan belajar siswa pada tingkat cukup 
sebanyak 15% dengan jumlah siswa sebanyak 5 
orang. Pada tingkat baik sebanyak 68% denganjum
lah siswa sebanyak 23 orang. Pada tingkat sangat 
baik sebanyak 18% denganjumlah siswa sebanyak 6 
orang. Demikian pula berdasarkan pengamatan obser
ver 2, dapat diketahui bahwa keaktifan belajar siswa 
dalam kategori sangat baik berjumlah8 siswa (24%), 
kategori baik 16 siswa (47%), dan kategori cukup 10 
siswa (29%). 

Tabel6. Ketuntasan Belajar Siswa Setelah Tindakan 

Haril 
Tanggal 

Nilai 
Rata-Rata Kelas 

Ket 

Selasa,6 September 
2013 60,94 (pre test) 

2 Selasa,24 September 
2013 

80,41 (posttest) 
Naik 
19,47 

HasH Belajar Siswa 

Tabel6 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 
meningkat cukup signiflkan setelah diterapkan model 
pembelajaran ini. Dari sebelumnya rata-rata siswa 
hanya mendapatkan nilai 60,94 meningkat menjadi 
80,41 atau naik 19,47. Ketuntasan belajar siswa pun 
meningkat dari hanya 2 siswa menjadi 29 siswa. Jadi, 
dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan model 
pembe1ajaran collaborative teamwork learning 
hasi1 belajar siswa dalam mengikuti mata pelajaran 
akuntansi materi pencatatan transaksi ke dalamjumal 
khusus bertambah. 
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Refleksi Tindakan Siklus II 

Refleksi dilakukan untuk mengetahui apakah tin
dakan siklus II sudah berhasil atau belum. Berdasar
kan hasil observasi, guru sudah maksimal dalam mem
berikan motivasi untuk aktif dalam kegiatan diskusi 
kelompok.Hal tersebut ditunjukkan dengan suasana 
belajar yang lebih hidup saat diskusi. Sebagian besar 
siswa sudah aktif dalam proses diskusi maupun saat 
pemberianjawaban di kelas. Penerapan model pem
belajaran collaborative teamwork learning ini ber
henti pada siklus IT dikarenakan secara klasikal kelas 
telah dianggap tuntas denganjumlah yang tuntas lebih 
dari 85% yaitu sebesar 92%, selain itu suasana dan 
proses belajar telah kondusif.Kesimpulan yang dapat 
diambil setelah dilakukannya tindakan pada siklus II 
adalah dengan menerapkan model pembelajaran 
collaborative teamwork learning pada mata pela
jaran akuntansi pada materi pencatatan transaksi ke 
dalamjumal khusus lebih memudahkan siswa untuk 
memahaminya. Sebelumnya, kebanyakan siswa 
merasa canggung untuk bertanya kepada guru ketika 
menemukan kesulitan dan berfikir "mungkin nanti 
akan saya tanyakan kepada teman saja" namun hal 
itu tidak serta merta dilakukan karena berbagai hal 
sehingga dengan berjalannya waktu dan materi yang 
semakin banyak, kesulitan akan semakin bertambah 
dan siswa cenderung menyerah. Dengan penerapan 
model pembelajaran ini, kecenderungan seperti itu 
dicoba dihapus. Walaupun siswa masih merasa cang
gung kepada guru namun dengan membuat siswa 
saling bekeIja sama, siswa merasa nyaman dan ketika 
menemukan kesulitan pun langsung ditanyakan kepa
da temannya atau langsung kepada guru. Interaksi 
antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa 
pun berjalan dengan baik.hnbasnya, hasil belajar siswa 
semakin meningkat. Dengan demikian, model pem
belajaran ini mampu meningkatkan keaktifan dan 
pemahaman siswa. 

PEMBAHASAN 

Penerapan Model Pembelajaran Collaborative 
Teamwork Learning pada Mata Pelajaran 
Akuntansi Kelas xn IPS 2 SMA 6 Malang 

Sebagai metode belajar, collaborative teamwork 
learningdilandasi pemikiran bahwa kegiatan belajar 
seharusnya mendorong dan membantu siswa untuk 
terlibat secara aktifmembangun pengetahuan sehing
ga mencapai pemahaman yang mendalam atau deep 

learning (Sudarman, 2008). Kebiasaan yang berkem
bang di dalam kelas, rasa canggung sering dialami 
siswa ketika ingin menanyakan kesulitan belajamya 
kepada guru. Tidak bisa dipungkiri, penyampaian 
materi yang dilakukan guru mungkin tidak sepenuhnya 
bisa tersampaikan kepada semua siswa atau mungkin 
hanya sebagian saja yang bisa memahami maksud 
dari materi yang disampaian oleh guru. 

Namun seringkali siswajuga merasa malu untuk 
bertanya kepada teman-temannya yang lebih mampu, 
entah karena kesibukannya dengan urusan sekolah 
(mata pelajaran yang lain), kurang akrab dengan 
ternan yang lebih pintar (bukan termasuk golongan 
siswa yang pintar) atau malah memang tidak berminat 
dengan materi pelajaran tersebut sehingga dengan ber
jalannya waktu dan materi yang semakin banyak,justru 
membuat kesulitan mereka semakin bertambah. Mau 
tidak mau, siswa harus mengulang materi dari awal 
lagi. 

Dalam penerapannya, collaborative teamwork 
larning (CTL) memiliki penekanan pada proses kerja 
sarna itu sendiri yaitu bagaimana membuat setiap 
anggota kelompok saling menyumbangkan informasi, 
pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan dan 
keterampilan yang dimilikinya, untuk bersama-sama 
meningkatkan pemahaman selurUh anggota. Intinya 
adalah bagaimana membuat seluruh siswa memiliki 
pemahaman yang setara dalam suatu pembahasan. 

Observasi yang dilakukan pada siklus I menun
jukkan kurang sempumanya penerapan skenario 
pembelajaran yang dibuat. Beberapa aspek dalam 
tahapan pembelajaran yang masih kurang optimal 
dilakukan oleh guru, seperti pada tahap pembentukan 
kelompok terjadi kegaduhan di dalam kelas yang dika
r~nakan ada siswa yang merasa diasingkan sehingga 
tldak mendapat kelompok. Salah satu domain kemam
puan dalam collaborative te«mWork learning adalah 
kemampuan membentuk tim. Perbedaan-perbedaan 
memang selalu ada, baik itu pola pikir, pandangan, tujuan 
ataupun yang lain namun perbedaan tersebut harus 
diakomodasi agar keIja sarna anggota tim dapat teIjalin. 

Jalan tengah dalam permasalahan pembentukan 
tim akhimya dengan penunjukan secara acak oleh 
guru. Kebiasaan yang belum ada pada siswa dalam 
pembentukan tim secara acak ini justru malah 
memunculkan masalah lain yaitu kemampuan mereka 
dalam bekeIja dan memecahkan masalah tim. Saling 
belajar dan bertukar infomasi tidak tampak dalarn 
sebagian besar kelompok. 



Santoso dan Suparti. Active Collaborative Teamwork Learning 87 

Pada tahap kolaborasi dalam tim, bukannya 
saling bekerja sama, sebagian besar kelompokjustru 
terlihat keIja sarna tim yang mengkerucut pada siswa
siswa tertentu. Hal ini membuat siswa yang dominan 
semakin dominan dan yang lain menjadi pasifdalam 
kelompok. Kondisi ketaspun menjadi tidak kondusif 
dan gaduh. Permasalahan yang sarna berlanjut ke 
tahap kolaborasi antar kelompok, beberapa siswajuga 
tidak memusatkan perhatian dan tidak memperhatikan 
temannya yang sedang menjawab. 

Dalam collaborative teamwork learning, guru 
memiliki 3 peran yaitu sebagai fasilitator, model dan 
coach. Kesalahan yang teIjadi cialam siklus I ini ada
lah lemahnya peran guru dalam ketiganya, terutama 
peran sebagai coach. Hal ini terlihat dari Lembar 
Observasi Aktivitas Guru baik di observer I maupun 
observer IT pada siklus I, tampak bahwa guru kurang 
dalam membantu kelompok dalam memahami tugas 
dan juga siswa kurang diberikan kesempatan untuk 
bertanya. 

Permasalahan-permasalahan itulah yang meng
haruskan dilakukannya siklus IT. Ketidakberhasilan 
siklus I merupakan bagian dari refleksi untuk memper
baiki dan menyempurnakan siklus IT agar kesalahan
kesalahan dalam siklus I tidakterulang lagi. 

Proses pembelajaran pada siklus IT suciah me
ngalami peningkatan. Peran guru juga semakin baik 
dalam proses pembelajaran. Dari catatan observasi 
aktivitas guru, aktivitas guru semakin bertambah. 
Namun hal ini semakin menguatkan peran guru dalam 
kegitan pembelajaran. Jika sebelumnya, peran guru 
lemah cialam coaching, pada siklus IT ini ketiga peran 
guru tetap terlihat dalam sampai akhir pembelajaran. 

Perubahan itu terlihat dari penerapan skenario 
pembelajaran dengan menampilkan satu per satu soal 
dalam slide power point yang ternyata berpengaruh 
besar dalam jalannya pembelajaran, termasuk di 
dalamnya, eksperimen yang dilakukan guru dengan 
memberikan tantangan kepada siswa yaitu dengan 
memberi batasan waktu dalam mengeIjakan soal-soal 
tugas. Keaktifan semakin meningkatkarena walaupun 
terlihat memaksa tapijustru itulah yang membuat siswa 
berkolaborasi dengan tim masing-masing dan ikut 
berperan agar tujuan kelompok dapat tercapai. Secara 
tidak langsung, hal ini membuat siswa yang sebelum
nya kurang aktifdalam mempelajari akuntansi merasa 
ikut termotivasijuga. Selain itu, inijugadilakukan untuk 
meningkatkan kemampuan individual siswa. Namun 
tidak berhenti disitu saja, guru juga berusaha untuk 

berkeliling mengunjungi masing-masing kelompok 
untuk menciptakan suasana kelas yang akrab dan 
kondusif, seperti membantu kesulitan siswa atau 
sekedar memotivasi saja, sehingga dapat menghindari 
kegiatan siswa diluar kegiatan pembelajaran. 

Hal menarik juga dilakukan oleh guru yaitu 
dengan menggunakan model pembelajaran snowball 
throwing dalam tahap pembahasan tugas atau bertu
kar pengetahuan antar kelompok. Dengan menerap
kan pembelajaran snowball throwing, guru dapat 
menciptakan suasana yang tegang terhadap siswa 
namun juga menyenangkan secara bersamaan. 
Perubahan-perubahan ini membuat kegiatan pembela
jaran menjadi menyenangkan dan tidak membosan
kan. 

Memang, pembelajaran ini ditujukan melatih 
siswa untuk saling berbagi informasi, mengembangkan 
rasa ingin tahu, meningkatkan rasa percaya diri, serta 
berbicara dengan penuh perhitungan sehingga siswa 
dapat lebih pro-aktifdalam pembelajaran. Langkah
langkah pembelajarannya pun didesign untuk dapat 
lebih menggali kemampuan siswa dalam menguasai 
materi melaluipenerapan diskusi, kerja sama dan 
menyimak. 

Berdasarkan pada perbandingan taraf keberha
silan yang dicapai, penerapan modelpembeJajaran 
collaborative teamwork learning ini dapat mening
katkan keaktifan dan pemahamansiswa kelas Xli IPS 
2 di SMA 6 Malang pada mata pelajaran akuntansi 
pada materi pembelajaran pencatatan transaksi ke 
dalam jurnal khusus. Peningkatan tersebut teIjadi 
karena peneliti (dalam hal ini guru) telah menerapkan 
tahapan atau langkah-Iangkah pembelajaran berdasar
kan hasil refleksi sesuai lembar observasi dan sesuai 
dengan rencana pembelajaran yang telah dirancang. 

Keaktifan Belajar Siswa 

Tujuan akhir dari konsep model pembelajaran 
collaborative teamwork learning adalah pening
katan pemahaman siswa. Namun hal ini tidak dapat 
dilakukan seandainya tidak diikuti oleh keaktifan siswa 
atau motivasi belajar siswa. Motivasi mempengaruhi 
hasil belajar, karena tinggi rendahnya motivasi selalu 
dijadikan indikator baik burukriya basil belajar seorang 
peserta didik. Oleh karena itu, desain pembelajaran 
ini dibuat berdasarkan beberapa aspek yang me
ngukur tingkat motivasi siswa yaitu minat, ketekunan, 
perhatian, dan konsentrasi. 



88 JurnaJ PendidikanAkuntansi, Volume 2, Nomor 2, September 2014, hIm. 77-90 

Berdasarkan Lembar Observasi Aktivitas Siswa, 
keaktifan belajar siswa berada pada level baik dengan 
nilai rata-rata 69,12% pada siklus 1. Dengan berbagai 
perubahan yang dilakukan pada siklus II, dampaknya 
pun meningkat cukup signifIkan yaitu 81,8% atau naik 
12,68% dari sebelumnya. 

Aspek ketekunan pada siklus I masih dalam 
kategori baik di mana observer I menilai 66,18% dan 
observer IT menilai 77,21 %. Hal ini disebabkan belum 
terbiasanya siswa melaksanakan model pembelajaran 
ini dan belum paham betul mengenai manfaatatau 
tujuan dari pembelajaran tersebut. Ketekunan siswa 
meningkat pada siklus IT yaitu dalam kategori sangat 
baik oleh observer I (80,88%) dan (88,97%) oleh ob
server II. Prinsip pengulangan diperlukan dalam 
kegiatan belajar, begitu juga dengan penerapan pem
belajaran ini.Tujuannya adalah untuk memberikan 
lebih banyak waktu berdiskusi dan adanya interaksi 
antar anggota kelompok sangat memungkinkan siswa 
saling memberikan masukan untuk menyelesaikan 
tugas sebaik-baiknya. 

Minat siswa pada siklus I tergolong baik (71,32%) 
dan (69,85). Minat siswa memang baik namun tidak 
didukung dengan bentuk-bentuk pembelajaran yang 
atraktifdan kreatifsehingga peran guru dalam meng
hidupkan lagi pembelajaran sangat dibutuhkan di sini. 

Dalam collaborative teamwork learning, guru 
berupaya untuk memfasilitasi pembelajaran untuk 
meningkatkan minat siswa melalui belajar aktifdengan 
bekerja sarna dalam tim. Guru juga melakukan pen
dampingan pada masing-masing kelompok yang 
mendukung minat siswa dalam bertanya ataupun 
memberikan tanggapan. Hal yang dilakukan oleh guru 
ini temyata dapat meningkatkan minat siswa dalam 
belajar. Terbukti dari peningkatan prosentase rata
rata minat siswa pada siklus IT menjadi 88,97% dan 
83,82%. 

Aspek perhatian siswa pada siklus I berada pada 
kisaran 68,63% (observer I) dan 63,73% (observer 
ll). Peningkatan perhatian meningkat pada siklus II 
dengan 80,39% (observer 1) dan 75,49% (observer 
II). Peningkatan perhatian ini mempunyai peranan 
yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. 
Perhatian terhadap pelajaran akan tampak pada siswa 
apabila bahan pelajaran tersebut sesuai dengan 
kebutuhannya dan diperlukan dalam kehidupan sehari
hari, sehingga akan dapat membangkitkan motivasi 
untuk mempelajarinya. Hal ini sehenarnya dipengaruhi 
oleh peningkatan minat siswa sehingga perhatian 
siswa juga ikut meningkat. 

Aspek konsentrasi siswa pada pengamatan 
observer I dan ooserver IT adalah 65.69% dan 67.65% 
meningkatmenjadi 78.43% dan 67.65% pada penga
matan kedua. Peningkatan terlihat tidak terlalu signifI
kan namun perubahan tetap terjadi. Pada siklus I, 
ketika tugas diberikan semua kepada siswa, konsen
trasi siswa memang tidak terarah dan terkesan 
seenaknya sendiri namun dengan perubahan pada 
siklus II, siswa dipaksa untuk meningkatkan konsen
trasinya karena batasan waktu pengerjaan soal yang 
diberikan guru. 

Berdasarkan hasil observasi siklus I dan II dapat 
diketahui bahwa indikator motivasi siswa meningkat 
signifIkan pada aspek ketekunan, minat dan perhatian. 
Sedangkan pada aspek konsentrasi, peningkatan tidak 
terlalu signifikan. Namun secara keseluruhan motivasi 
belajar siswa kelas XII IPS 2 SMAN 6 Malang 
mengalami peningkatan. HaT tersebutdapat dilihat dari 
perubahan perilaku belajar siswa yang semula kurang 
kondusifmenjadi berperilaku belajar yang kondusif, 
seperti: (1) siswa sudah mulai terbiasa dengan model 
pembelajaran ini, (2) siswa lebih aktifdalam kegiatan 
pembelajaran, (3) siswa sudah mulai senang dan ter
biasa dengan diskusi, (4) siswa sudah rnampu hekerja
sarna dengan anggota kelompoknya, (5) siswa sudah 
mulai terbiasa mengungkapkan pendapatnya atau 
memberikan tanggapan, dan (6) guru lebih memotivasi 
siswa. 

Pemahaman Siswa 

Hasil belajar dari aspek kognitifdiukur melalui 
hasilpenilaian pre test danpost test yang dikerjakan 
secara individual sebelum dan ses.udah diterapkannya 
model pembelajaran. Standar ketuntasan minimum 
yang ditetapkan adalah 75. Data penelitian menunjuk
kan bahwa peningkatan keaktifan siswa sangat her
dampak besar terhadaphasil belajar siswa. Rata-rata 
nilai pada saatpre test diperoleh hasil60,94 sedangkan 
pada saat post test meningkat menjadi 80,41. 

Faktor stimulus belajar berperan penting dalam 
peningkatan pemahaman siswa. Kesulitan bahan pela
jaran dan kesulitan siswa dalam memahami pelajaran 
terasa lebih ringan dengan suasana kolaboratif. Faktor 
metode, dengan collaborative teamwork learning, 
siswa menjadi terbiasa berlatih atau praktek.Selain 
itu, dengan saling berbagi pengetahuan, siswa bisa 
langsung menanyakan kepada teman mereka ketika 
menemukan kesulitan tanpa merasa canggung berta
nya kepada guru. 
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Bimbingan dalam OOlajaryang dilakukan gurujuga 
berperan penting dalam meningkatkan pemahaman 
siswa karena merupakan sumber yang bisa dijadikan 
pedoman ketika mereka menemukan jalan buntu 
dalam menyelesaikan tugasnya. Namun, faktor indi
vidual merupakan kunci dari pembelajaran sehingga 
penting bagi guru untuk menumbuhkan motivasi dan 
minat siswa dalam mengikuti kegiatan pemOOlajaran, 
baik melalui metode pembelajaran atau cara-cara 
yang lain. 

Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran ini berhasil meningkatkan perolehan 
belajar siswa. Implikasinya adalah bahwa keberanian 
guru untuk berkreasi dalam upaya meningkatkan 
kualitas pembelajaran perlu ditumbuhkan mengingat 
kesulitan pada mata pelajaran itu sendiri dan karak
teristik siswa yang berbeda dalam memahami 
pelajaran. 

Kendala dan Solusi Selama Pelaksanaan Pem
belajaran Collaborative Teamwork Learning 

Pembelajaran dengan model collaborative 
teamwork learning pada materi pencatatan bukti 
transaksi ke j urnal khusus dilaksanakan sesuai 

rangkaian kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan 
dan semuarangkaian kegiatan berikut perbaikan
perbaikannya dapat dilalui dengan baik oleh siswa. 

Namun beberapa kendala masihdihadapi guru 
selama pembelajaran berlangsung meskipun pelaksa
naannya sudah sesuai dengan rangkaian kegiatan 
pada model pembelajaran. Kendala-kendala tersebut 
akan menjadi bahan perbaikan pada pembelajaran se
lanjutnya. Beberapa kendala yang dihadapi dan solusi 
yang dihadapi peneliti dapat dilihat pada taOO17. 

Beberapa kendala di atas hendaknya dapat dijadi
kan refleksi bagi peneliti selanjutnya untuk meningkat
kan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. 
Tidak dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari muncul 
pennasalahan yang menuntut kita untuk senantiasa 
berlatih terampil dalam menyelesaikan masalah terse
but, begitujuga dengan siswa yang masih dalam tahap 
belajar. 

Membimbing siswa untuk menyelesaikan masa
lah dalam kehidupan sehari-hari juga perlu dilakukan 
sehingga siswa dapat lebih kritis dalam berpikir dan 
menjadi siswa yang berguna dalam kehidupan ber
masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan guru dengan 
sering menasihati siswa dan memberikan motivasi 

Tabel7. Kendala dan Solusi Selama Pelaksanaan Pembelajaran Collaborative Teamwork Leaming 

Kendala Solusi 
Ada beberapa siswa ycmg mengeluh saat gll'u 
mengwnumkan pembagian kelompok 

Ada beberapa siswa yang rnalas dan 
menggantungkan pada anggota lain dalam 
kelompoknya untuk me~erjakan LKK yang 
diberikan dalam diskusi kelompok 

Saat siswa melaksanakan kegiatan pada tahap 
diskusi kelompok, siswa banyak yang 
menggunakan kesempatan tersebut untuk 
mengobrol dan bermain-main sendiri 

Beberapasiswa masih pasif, baik dalam diskusi 
kelompok maupun diskusi kelas 

Pada saat presentasi atau bertukar pengetahuan 
antar kelompok, mnya beberapa siswa yang 
mendominasi dalam menjelaskan hasil diskusi 

Memberikan pemahaman kepada siswa 
bahwa semua siswa dalam satu kelas adalah 
ternan dan tidak boleh membeda-bedakan 
ternan 
Sebelum pelaksanaan diskusi, guru 
menyampaikan agar semua siswa 
mengerjakan LKK karena keaktifan siswa 
dalam diskusi kelompok akan dinilai serta 
guru berkeliling mengontrol pelaksanaan 
diskllii kelompok 
Den !?fin membuat soal yang ditampailkan 
satu per satu dalam slide PPT dan batasan 
waktu dalam pengerjaannya, siswajadi tidak 
punya waktu banyak untuk bermain-main 
sendiri. 
Guru m.ernberikan peran kepada tiap anggota 
kelompok dengan tugas secara individu yang 
secara la~sung dapat mempengaruhi nilai 
kelompok keselurohan sehingga tiap anggota 
merasa punya andil dalam kelompok 
guruberkreasi dengan model pembelajaran 
snowball throwing agar suasana kelas 
menjadi menyenangkan siswailat berperan 
aktif dalam presentasi. 
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kepada siswa disela-sela pembelajaran berlangsung, 
bila perlu menyisihkan waktu untuk siswa agar siswa 
mau bercerita mengenai keluh kesahnya mengenai 
masalahnya, seperti masalah kesulitan belajar. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Setelah dilakukan tindakan pada siswa kelas xn 
IPS 2 SMAN 6 Malang diperoleh beberapa kesim
pulan, yaitu: (1) Pada siklus I penerapan model pem
belajaran collaborative teamwork learning tidak 
berjalan sebagaimana mestinya karena belum mampu 
meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa secara 
signifikan. Kerja sama dengan berbagi peran juga 
kurang berdampak maksimal. Hal ini mengharuskan 
dilakukannya siklus nuntuk memperbaiki kekurangan
kekurangan dalam siklus I; (2) Penerapan model 
collaborative teamwork learning pada siklus n ber
jalan dengan lebih baik. Dengan berbagai perubahan 
dalam pembelajaran, seperti menampilkan soal dalam 
slide power point dan penerapan model snowball 
throwing pada tahap bertukar pengetahuan antar 
kelompok, membuat keaktifan dan pemahaman siswa 
semakin meningkat; (3) Proses belajar menjadi lebih 
kondusifkarena design pembelajaran yang mengha
ruskan siswa saling berkolaborasi dan berbagi peran 
serta berbagi pengetahuan dengan anggota kelompok
nya dan kelompok lainnya. Selain itu, dengan design 
pembelajaran di mana bertukar peran dengan anggota 
kolompoknya (bertukar tugas pemegangjurnal khu
sus) juga membuat siswa semakin memahami materi 
jurnal khusus secara mendalam. Tujuan akhirnya ada
lah meningkatnya pemahaman siswa secara indi
vidual; (4) Hasil belajar siswa kelas XU IPS 2 SMAN 
6Malangjuga mengalami peningkatan. Untuk ranah 
kognitif dapat dilihat dari hasil post test, yang 
menunjukkan peningkatan rata-rata nilai siswa dari 
60,94 menjadi 80,14. Untuk ranah afek.tif, peningkatan 
juga terlihat dari indeks motivasi belajar klasikal. 

Saran 

Dari hasil penelitian mengenai penerapan model 
pembelajaran collaborative teamwork learning melalui 

di kelas xn IPS 2 SMAN 6 Malang, maka beberapa
 
saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu: (I) Guru
 
hendaknya menggunakan metode pembelajaran
 
kooperatif di samping metode konvesional seperti
 
ceramah dan tanya jawab karena metode pembela

jaran kooperatifdapat meningkatkan keaktifan siswa
 
dalam berdiskusi maupun presentasi, meningkatkan
 
kemampuan siswa dalam bekerjasama dan dapat
 
meningkatkan basil belajar siswa; (2) Penerapan pem

belajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alter

natifyang dapat dipakai guru mata pelajaran Akun

tansi dalam melaksanakan pembelajaran, khususnya
 
pada materi kompetensi dasar mencatat transaksi ke
 
dalam jurnal khusus perusahaan dagang. Dengan
 
penerapan pembelajaran tersebut dapat meningkat

kan aktivitas siswa, kerjasama antar anggota kelom

pok, kemampuan siswa dalam berpikir kritis untuk
 
memecahkan masalah dan mendorong siswa untuk
 
saling menyemangati dan belajar satu sarna lain
 
sehingga tidak ada yang mendominasi dalam suatu
 
kelompok yang pada akhirnya dapat meningkatkan
 
hasil belajar siswa secara keselurohan; (3) Bagi pene

liti selanjutnya, penerapan model pembelajaran ini
 
memiliki kelemahan pada kecocokan materi sehingga
 
perlu strategi untuk menyesuaikannya seperti menye

suaikan bentuk tugas yang diberikari atau yang lainnya
 
sehingga di sini guru dituntut untuk lebih inovatifdan
 
kreatif.
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