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ABSTRAK 

7XMXDQ�SHQHOLWLDQ�LQL�DGDODK�XQWXN�PHQJHWDKXL������3HUEHGDDQ�SHQJDUXK�DQWDUD�SHQHUDSDQ�

PRGHO�SHPEHODMDUDQ�NRRSHUDWLI�WLSH�67$'��6WXGHQW�7HDPV�$FKLHYHPHQW�'LYLVLRQ��GDQ�7*7��7HDP�

*DPHV�7RXUQDPHQW��WHUKDGDS�KDVLO�EHODMDU�PDWD�SHODMDUDQ�DNXQWDQVL�����3HUEHGDDQ�SHQJDUXK�DQWDUD�

VLVZD� \DQJ� PHPSXQ\DL� PLQDW� EHODMDU� WLQJJL� GDQ� VLVZD� \DQJ� PHPSXQ\DL� PLQDW� EHODMDU� UHQGDK�

WHUKDGDS� KDVLO� EHODMDU� PDWD� SHODMDUDQ� DNXQWDQVL�� GDQ� ��� 3HQJDUXK� LQWHUDNVL� DQWDUD� PRGHO�

SHPEHODMDUDQ�GDQ�PLQDW�EHODMDU�VLVZD�WHKDGDS�KDVLO�EHODMDU�PDWD�SHODMDUDQ�DNXQWDQVL�� 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA XXX. Sampel penelitian diambil 
dengan menggunakan teknik random sampling sebanyak 57 siswa, diantaranya kelas XI IPS 1 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sebanyak 29 siswa dan kelas XI IPS 4 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT sebanyak 28 siswa. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik angket untuk variabel minat siswa dan tes untuk variabel hasil belajar 
akuntansi. Teknik analisis data menggunakan analisis Two-Way Anova atau analisis variansi dua 
jalur. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) terdapat perbedaan pengaruh antara 
siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement 

Division) dengan siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games 

Tournament) terhadap hasil belajar akuntansi (Fhitung= 18.205 > Ftabel= 4.08 dan p = 0.000; p < 0.05), 
(2) terdapat perbedaan pengaruh antara siswa yang mempunyai minat belajar tinggi dengan siswa 
yang mempunyai minat belajar rendah terhadap hasil belajar akuntansi (Fhitung = 151.489 > Ftabel = 
4.08 dan p = 0.000; p < 0.05), dan (3) terdapat pengaruh interaksi antara penerapan model 
pembelajaran dengan minat belajar siswa terhadap hasil belajar akuntansi (Fhitung = 4.201 > Ftabel = 
4.08 dan p = 0.045; p < 0.05). 

 
Kata kunci : Model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division), 

TGT (Team Games Tournament), Minat Belajar, dan Prestasi Belajar Akuntansi 
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ABSTRACT 

The objectives of this research are to investigate: (1) the difference of effect between the application 

of the cooperative learning model of the STAD type and that of the Team Games Tournament (TGT) 

on the Accounting learning result; (2) the difference of effect between the students with the high 

learning interest and those with the low learning interest on the Accounting learning result; and (3) 

the interaction effect betZHHQ� WKH� DSSOLFDWLRQ� RI� WKH� OHDUQLQJ�PRGHOV� DQG� WKH� VWXGHQWV¶� OHDUQLQJ�

interests on the Accounting learning result. 

 This research used the experimental quantitative research method. The population of the 

research was all of the students in Grade XI of Social Science Program State XXX Senior High 

School. The samples of the research were taken by using the random sampling technique and 

consisted of 57 students, 29 students from Grade XI of Social Science Program 1 of the school, and 

28 students from Grade XI of Social Science Program 4 of the school. The former applied the 

cooperative learning model of the STAD type whereas the latter used the cooperative learning 

model of the TGT type. The data of the research were gathered through questionnaire for the 

variDEOH�RI�WKH�VWXGHQWV¶�OHDUQLQJ�LQWHUHVW�DQG�WHVW�IRU�WKH�YDULDEOH�RI�WKH�$FFRXQWLQJ�OHDUQLQJ�UHVXOW��

The data were analyzed by using the two-way analysis of variance (ANOVA). 

 The results of the research are as follows: (1) there is a difference of effect between the 

students instructed with the cooperative learning model of the STAD type and those instructed with 

the Team Games Tournament (TGT) on the Accounting learning result as indicated by the value of 

(Fobs= 18.205 > Ftabel= 4.08 and p = 0.000; p < 0.05),  (2) there is a difference of effect between the 

students with the high learning interest and those with the low learning interest on the Accounting 

learning result as signified by the value of (Fobs = 151.489 > Ftabel = 4.08 and p = 0.000; p < 0.05),  

and (3) there is an interaction effect between the application of the learning models and the 

VWXGHQWV¶� OHDUQLQJ� LQWHUHVWV�RQ� WKH�$FFRXQWLQJ� OHDUQLQJ� UHVXOW� DV� VKRZQ�E\� � WKH� YDOXH�RI� (Fobs = 

4.201 > Ftabel = 4.08 and p = 0.045; p < 0.05). 

 

Keywords: The cooperative learning model, STAD type, TGT type, learning interest, and learning 

achievement in Accounting   
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PENDAHULUAN 

Pendidikan pada dasarnya merupakan 

faktor utama dalam membentuk kepribadian 

manusia. Pendidikan berperan mengembangkan 

potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. 2OHK�

NDUHQD�LWX��SHQGLGLNDQ�PHQMDGL�VXDWX�NHEXWXKDQ�

EDJL� QHJDUD� XQWXN�PHQFHWDN� JHQHUDVL-JHQHUDVL�

EHUNXDOLWDV� PDVD� GHSDQ� \DQJ� FHUGDV�� LQRYDWLI��

NUHDWLI�� EHUEXGL� SHNHUWL� OXKXU�� GDQ� EHUWDNZD�

NHSDGD�7XKDQ�<DQJ�0DKD�(VD� 

Trianto (2013) menyatakan bahwa, 

³.HEHUKDVLODQ� SHQ\HOHQJJDUDDQ� SHQGLGLNDQ�

formal secara umum dapat diindikasikan 

apabila kegiatan belajar mampu membentuk 

pola tingkah laku peserta didik sesuai dengan 

tujuan pendidikan, serta dapat dievaluasi 

melalui pengukuran dengan menggunakan tes 

GDQ� QRQWHV´� �KOP����� %HUGDVDUNDQ� SHQ\DWDDQ�

tersebut, maka sekolah perlu melakukan inovasi 

pengembangan kurikulum. Mars dalam 

Mulyasa (2008) mengemukakan, ³7LJD� IDNWRU�

\DQJ� PHPSHQJDUXKL� LPSOHPHQWDVL� NXULNXOXP��

\DLWX� GXNXQJDQ� NHSDOD� VHNRODK� dukungan 

teman sejawat guru, dan dukungan internal dari 

GDODP�GLUL�JXUX�VHQGLUL´���KOP��������Djamarah 

������� PHQ\DWDNDQ�� ³*XUX� DGDODK� VDODK� VDWX�

XQVXU� PDQXVLD� GDODP� SHQGLGLNDQ´� �KOP�� �����

Salah satu penentu keberhasilan penerapan 

kurikulum adalah guru. Guru dituntut mampu 

melaksanakan proses pembelajaran bermakna 

dan  

 

menyenangkan sehingga materi yang 

disampaikan dapat diterima dan dipahami 

dengan baik oleh peserta didik. Guru perlu 

mengetahui dan memahami model-model 

pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 

kelas. Penerapan model dalam kegaiatan 

pembelajaran sangat diperlukan untuk 

mempermudah proses pembelajaran agar dapat 

mencapai hasil belajar yang optimal. Tanpa 

penerapan model pembelajaran yang baik, 

maka proses pembelajaran tidak akan terarah 

sehingga tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan tidak tercapai secara optimal. Selain 

itu, proses pembelajaran di kelas tidak dapat 

berlangsung secara efektif dan efisien tanpa 

penerapan model pembelajaran yang tepat.  

Soekamto, dkk dalam Trianto (2010) 

mengemukakan bahwa model pembelajaran 

adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang disusun secara sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Aktivitas pembelajaran menjadi lebih terarah 

dan sistematis dengan adanya model 

pembelajaran. Suasana dan konsisi kelas akan 
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menjadi lebih hidup melalui penerapan model 

pembelajaran, karena siswa dan guru akan 

saling berinteraksi satu sama lain. 

Berdasarkan hasil observasi awal dan 

wawancara dengan guru mata pelajaran 

akuntansi kelas XI di SMA XXX, diperoleh 

data ulangan harian mata pelajaran akuntansi 

yang cenderung rendah. Data yang diperoleh 

berupa nilai rata-rata masing-masing kelas XI 

IPS. Pada kelas XI IPS 1 nilai rata-rata ulangan 

hariannya adalah 71.03, kelas XI IPS 2 adalah 

74.50, kelas XI IPS 3 adalah 69.18, dan kelas 

XI IPS 4 adalah 70.04. Nilai rata-rata semua 

kelas di bawah KKM yang telah ditetapkan 

yaitu 75.00. 

Rendahnya hasil belajar peserta didik 

kelas XI IPS pada mata pelajaran akuntansi 

diduga disebabkan oleh proses pembelajaran 

yang berlangsung cenderung pasif. 

Pembelajaran hanya berpusat pada guru 

(teacher centered), sehingga siswa tidak dapat 

mengembangkan kemampuan berpendapat dan 

membuat siswa kurang termotivasi dalam 

pembelajaran. Berdasarkan observasi yang telah 

dilakukan, guru menyampaikan materi dengan 

menerapkan metode ceramah dan kurang 

melibatkan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan 

peserta didik kurang memperhatikan pelajaran, 

mengantuk, mengobrol dengan teman 

sebangku, bahkan adapula peserta didik yang 

tertidur saat proses pembelajaran berlangsung. 

Kurangnya perhatian peserta didik terhadap 

pelajaran yang disampaikan oleh guru, 

mengakibatkan peserta didik kurang memahami 

materi pelajaran yang disampaikan. Selama 

proses pembelajaran berlangsung tidak terjadi 

interaksi antara peserta didik dengan guru, 

seperti mengajukan pertanyaan, menanggapi 

pertanyaan, atau menyanggah pendapat guru. 

Hal ini menjadikan peserta didik kurang aktif, 

sulit mengembangkan potensi diri, dan sulit 

menerapkan ilmu pengetahuan dalam 

kehidupan sehari-hari. Minat belajar siswa 

menjadi rendah karena kondisi kelas yang pasif. 

6ODPHWR� ������� PHQ\DWDNDQ� EDKZD�� ³0LQDW�

adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa 

DGD� \DQJ� PHQ\XUXK´� �KOP�� ������ 0LQDW�

merupakan sesuatu yang berasal dari dalam diri 

manusia, yang dapat berfungsi sebagai 

pendorong seseorang dalam melakukan dan 

menyukai suatu aktivitas. Peserta didik yang 

berminat dan termotivasi terhadap suatu 

pelajaran, maka akan mempelajari pelajaran 

tersebut dengan sungguh-sungguh.  

Salah satu model pembelajaran yang 

dapat mengatasi beberapa masalah di atas 

adalah model pembelajaran kooperatif 

(cooperative learning). Penerapan model 

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan 

keikutsertaan peserta didik secara aktif dalam 
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pembelajaran dengan memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk bekerja sama 

dengan peserta didik lainnya dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif akan 

memungkinkan guru dapat mengelola kelas 

dengan lebih efektif dan meningkatkan hasil 

belajar serta minat peserta didik dalam belajar 

di kelas. Model pembelajaran kooperatif terdiri 

dari beberapa variasi atau tipe. STAD (Student 

Teams Achievement Division) dan TGT (Team 

Games Tournament) merupakan dua contoh 

model pembelajaran kooperatif. Slavin (2010) 

PHQ\DWDNDQ� EDKZD�� ³67$'� GDQ� 7*7�

merupakan dua bentuk pembelajaran kooperatif 

yang paling tua, paling banyak diteliti, dan 

paling banyak diaplikasikan. STAD dan TGT 

memang memiliki kemiripan, satu-satunya 

perbedaan antara keduanya adalah STAD 

menggunakan kuis-kuis individual pada tiap 

akhir pelajaran, sementara TGT menggunakan 

game-game DNDGHPLN´� �KOP�� ������ Kedua 

model pembelajaran tersebut belum pernah 

diterapkan di SMA XXX, sehingga belum 

diketahui ada atau tidaknya persamaan dan 

perbedaan hasil belajar peserta didik pada kelas 

yang menerapkan model pembelajaran STAD 

dan TGT dengan adanya kemiripan di antara 

keduanya.   

Berdasarkan beberapa hal di atas, 

PDND� GLDQJNDW� MXGXO� SHQHOLWLDQ� ³3HQJDUXK�

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD (Student Teams Achievement 

Division) dan TGT (Team Games Tournament) 

terhadap Hasil Belajar Akuntansi ditinjau dari 

0LQDW�%HODMDU�6LVZD´� �6WXGL�(NVSHULPHQ� SDGD�

Siswa Kelas XI IPS SMA XXX Tahun 2014). 

 

METODE PENELITIAN 

3HQHOLWLDQ� GLODNVDQDNDQ� GL� 60$�

;;;� \DQJ� EHUDODPDW� GL� -O�� 5D\D� (PEDUNDVL�

+DML�� 'RQRKXGDQ�� 1JHPSODN� .DEXSDWHQ 

Boyolali. Pemilihan tempat penelitian ini 

dilakukan dengan pertimbangan bahwa SMA 

XXX belum pernah digunakan untuk penelitian 

dengan permasalahan yang sama sebelumnya. 

Waktu penelitian dilaksanakan selama 6 bulan, 

dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan 

Juni 2014. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan metode eksperimen. 

Penelitian eksperimen ini menggunakan 

rancangan faktorial 2 x 2.  

Pada penelitian ini terdapat dua 

variabel bebas, yaitu model pembelajaran dan 

minat belajar, sedangkan variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar akuntansi. 

3RSXODVL�GDODP�SHQHOLWLDQ�LQL�DGDODK�VLVZD�NHODV�

;,� ,36� 60$� ;;;� WDKXQ� DMDUDQ� ����������

\DQJ�EHUMXPODK 114 orang, dengan sampel kelas 

XI IPS 1 yang berjumlah 29 orang dan kelas 

IPS 4 yang berjumlah 28 orang. Teknik 

pengambilan sampel (sampling) dalam 
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penelitian ini menggunakan teknik Random 

Sampling. Random Sampling menurut 

Sugiyono (2010�� \DLWX�� ³DQJJRWD� VDPSHO�

diperoleh dari populasi yang dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

GDODP� SRSXODVL� WHUVHEXW´� �KOP�120). Penarikan 

sampel dari keempat kelas, terpilihlah kelas XI 

IPS 1 dan XI IPS 4. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah teknik angket dan teknik 

tes. Angket digunakan untuk mengumpulkan 

data mengenai minat belajar siswa. Skala sikap 

yang digunakan adalah skala Likert, sedangkan 

tes digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang hasil belajar siswa. Sebelum kuesioner 

digunakan dalam penelitian dilakukan uji 

validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas data 

menggunakan teknik korelasi product moment. 

Sedangkan uji reliabilitas data mengunakan 

rumus Alpha. 

Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif 

dan analisis statistik inferensial. $QDOLVLV�

VWDWLVWLN�GHVNULSWLI�PHOLSXWL�SHUKLWXQJDQ�PRGXV��

PHGLD�� PHDQ (pengukuran tendensi sentral), 

perhitungan penyebaran data melalui 

perhitungan rata-rata dan standar deviasi, dan 

perhitungan persentase, sedangkan statistik 

inferensial adalah teknik statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data sampel dan 

hasilnya diberlakukan untuk populasi. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam statistik 

inferensial adalah analisis variansi dua jalur 

yang biasa disebut Two Way Anova dengan 

taraf signifikansinya (0,05). Langkah awal 

sebelum menggunakan teknik Two-Way Anova, 

terlebih dahulu perlu dilakukan uji prasyarat 

analisis antara lain uji normalitas dan uji 

homogenitas.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perbedaan pengaruh antara penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Teams Achievement Division) dan 

TGT (Team Games Tournament) terhadap 

hasil belajar akuntansi. 

%HUGDVDUNDQ� KDVLO� SHUKLWXQJDQ� 7ZR-

:D\� $QRYD�� GLSHUROHK� )KLWXQJ � ������� GHQJDQ�

)WDEHO � ����� �)KLWXQJ�!� )WDEHO� DWDX� ������� !� ������

GDQ�S� �������VHKLQJJD�S��������dengan nilai 

rata-rata, median, dan modus dari hasil belajar 

akuntansi pada kelompok TGT berturut-turut 

sebesar 83.93, 82.00 dan 95 lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai rata-rata, median, 

dan modus dari hasil belajar akuntansi pada 

kelompok STAD berturut-turut sebesar 77.33, 

79.00 dan 90. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

pengaruh antara siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Teams Achievement Division) dan 

siswa yang diajar dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT (Team Games 
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Tournament) terhadap hasil belajar mata 

pelajaran akuntansi.  

Penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT (Teams Games 

Tournament) dapat meningkatkan partisipasi 

dan keaktifan siswa di dalam kelas. Model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams 

Games Tournament) merupakan salah satu 

alternatif tepat yang dapat diterapkan kepada 

siswa dalam meningkatkan partisipasi dan 

kerjasama siswa pada suatu kelompok dalam 

memahami materi pembelajaran. Berdasarkan 

hal tersebut membuktikan bahwa pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT (Team Games Tournament) pada mata 

pelajaran akuntansi lebih baik diterapkan karena 

adanya turnamen atau game dalam 

pembelajaran TGT dapat meningkatkan 

semangat dan keaktifan siswa dibandingkan 

dengan pembelajaran STAD (Student Teams 

Achievement Division). 

+DO� LQL� VDQJDW� VHVXDL� GHQJDQ� KDVLO�

SHQHOLWLDQ�5XVPDQWR��������\DQJ�PHQXQMXNNDQ�

EDKZD� SUHVWDVL� EHODMDU� ,36� DQWDUD� NHORPSRN�

VLVZD�\DQJ�GLDMDU�GHQJDQ�PHQJJXQDNDQ�PRGHO�

SHPEHODMDUDQ� NRRSHUDWLI� WLSH� 7HDP� *DPHV�

7RXUQDPHQW� OHELK� WLQJJL� GLEDQGLQJNDQ� GHQJDQ�

NHORPSRN� VLVZD� \DQJ� GLDMDU� PHQJJXQDNDQ�

PRGHO�SHPEHODMDUDQ�4XDQWXP�� 

 

Perbedaan pengaruh siswa yang memiliki 

minat belajar tinggi dengan siswa yang 

memiliki minat belajar rendah.terhadap 

hasil belajar akuntansi. 

Berdasarkan hasil perhitungan Two-Way Anova 

diperoleh nilai Fhitung = 151.489 dengan Ftabel= 

4.08 (Fhitung > Ftabel atau 151.489 > 4.08) dan p = 

0.000 sehingga p < 0.05, dengan nilai rata-rata, 

median, dan modus dari hasil belajar akuntansi 

pada kelompok siswa yang mempunyai minat 

belajar tinggi berturut-turut sebesar 90.15, 90.00 

dan 90 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 

rata-rata, median, dan modus dari hasil belajar 

akuntansi pada kelompok siswa yang 

mempunyai minat belajar rendah sebesar 71.12, 

71.00 dan 70. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

pengaruh antara kelompok siswa yang 

mempunyai minat belajar tinggi dengan 

kelompok siswa yang mempunyai minat belajar 

rendah terhadap hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran akuntansi.  

Djamarah (2002) menyatakan bahwa 

minat belajar cenderung menghasilkan prestasi 

yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang 

kurang akan menghasilkan prestasi belajar yang 

rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian Supardi 

dkk (2012) tentang minat yang mengatakan 

³VLVZD� \DQJ� PHPLOLNL� PLQDW� WLQJJL� DNDQ�

cenderung tekun, ulet, semangat dalam belajar, 

pantang menyerah dan senang menghadapi 
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tantangDQ´��+DO� LQL� VDQJDW�ZDMDU� NDUHQD� XQWXN�

mendapatkan minat belajar tinggi dibutuhkan 

ketekunan yang tinggi.  
 

Pengaruh interaksi antara penerapan model 

pembelajaran dan minat belajar siswa 

terhadap hasil belajar mata pelajaran 

akuntansi. 

Berdasarkan hasil perhitungan Two-

Way Anova diperoleh nilai Fhitung = 4.201 

dengan Ftabel = 4.08 (Fhitung > Ftabel atau 4.201 > 

4.08) dan p = 0.045 sehingga p < 0.05. Nilai 

rata-rata, median, dan modus hasil belajar 

akuntansi pada kelompok STAD dengan minat 

belajar tinggi secara berurutan sebesar 88.44, 

90.00, dan 90,  nilai rata-rata, median, dan 

modus hasil belajar akuntansi pada kelompok 

STAD dengan minat belajar rendah secara 

berurutan sebesar 66.23, 68.00, dan 64, 

sedangkan nilai rata-rata, median, dan modus 

hasil belajar akuntansi pada kelompok TGT 

dengan minat belajar tinggi secara berurutan 

sebesar 91.87, 95.00, dan 95, nilai rata-rata, 

median, dan modus hasil belajar akuntansi pada 

kelompok TGT dengan minat belajar rendah 

secara berurutan sebesar 76.00, 78.00, dan 78. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh interaksi penerapan 

model pembelajaran dengan tingkat minat 

belajar siswa terhadap hasil belajar akuntansi. 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat 

menjadi kunci utama dalam keberhasilan proses 

pembelajaran. 3HQHOLWLDQ� LQL� PHPEXNWLNDQ�

EDKZD� SHPLOLKDQ� GDQ� SHQHUDSDQ� PRGHO�

SHPEHODMDUDQ�\DQJ�EDLN�GDQ�WHSDW�VHUWD�GHQJDQ�

GLGXNXQJ� ROHK�PLQDW� EHODMDU� \DQJ� WLQJJL� DNDQ�

PHQJKDVLONDQ�KDVLO�EHODMDU�\DQJ�EDLN sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai 

harapan. Kegiatan belajar mengajar di kelas 

menjadi aktif dan menyenangkan. Semangat 

dan minat siswa dalam belajar merupakan 

dukungan bagi guru dalam menyampaikan 

materi agar materi yang diajarkan dapat 

dipahami oleh siswa. 

Hal ini sesuai dengan penelitian 

Tumitahayu (2013) yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh interaksi antara pendekatan 

pembelajaran dengan minat belajar siswa 

terhadap prestasi belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam. Hasil pengujian tersebut dibuktikan 

dengan hasil belajar yang dicapai siswa minat 

belajar tinggi pada kelompok PBL (Problem 

Based Learning) lebih baik dibandingkan 

dengan hasil belajar yang dicapai siswa minat 

belajar tinggi pada kelompok Jigsaw. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan 

uji hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut: 

(1) Terdapat perbedaan pengaruh antara siswa 

yang diajar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) dengan siswa yang 
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diajar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT (Team Games 

Tournament) pada kelas XI IPS di SMA XXX 

terhadap hasil belajar akuntansi. (2) Terdapat 

perbedaan pengaruh antara siswa yang 

mempunyai minat belajar tinggi dengan siswa 

yang mempunyai minat belajar rendah pada 

kelas XI IPS di SMA XXX  terhadap hasil 

belajar akuntansi. (3) Terdapat pengaruh 

interaksi antara penerapan model pembelajaran 

dengan minat belajar siswa terhadap hasil 

belajar akuntansi.  

,PSOLNDVL� GDUL� KDVLO� NHVLPSXODQ�

SHQHOLWLDQ� WHUVHEXW�� PHPEXNWLNDQ� EDKZD�

SHQJJXQDDQ� PRGHO� SHPEHODMDUDQ� NRRSHUDWLI�

WLSH� 7*7� �7HDP� *DPHV� 7RXUQDPHQW�� GDSDW�

PHQLQJNDWNDQ� KDVLO� EHODMDU� DNXQWDQVL�

GLEDQGLQJNDQ� GHQJDQ� SHQJJXQDDQ� PRGHO�

SHPEHODMDUDQ� NRRSHUDWLI� WLSH� 67$'� �6WXGHQW�

7HDPV�$FKLHYHPHQW�'LYLVLRQ���3HQHUDSDQ�PRGHO�

SHPEHODMDUDQ� NRRSHUDWLI� WLSH� 7*7� �7HDP�

*DPHV�7RXUQDPHQW� menciptakan pembelajaran 

yang mempunyai karakteristik aktif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan dengan adanya 

permainan atau turnamen yang dapat memacu 

semangat kompetisi para siswa, sedangkan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD (Student Teams Achievement Division) 

juga menciptakan pembelajaran yang aktif, 

namun siswa cenderung kurang tertarik dengan 

kuis individual yang menuntut para siswa 

mengerjakan soal tanpa bantuan teman satu 

kelompok. Hal tersebut dirasa kurang menarik 

bagi siswa karena tidak terdapat unsur 

permainan yang dapat memacu semangat para 

siswa. 0LQDW� EHODMDU� VLVZD� \DQJ� WLQJJL� DNDQ�

PHQLQJNDWNDQ�KDVLO�EHODMDU�VLVZD�GLEDQGLQJNDQ�

GHQJDQ� PLQDW� EHODMDU� UHQGDK�� 0LQDW� EHODMDU�

WLQJJL�PHQGRURQJ�VLVZD�PHPSXQ\DL�NHVDGDUDQ�

GDQ�NHPDXDQ�XQWXN�EHODMDU� WDQSD�SDNVDDQ�GDUL�

RUDQJ� ODLQ�� VHGDQJNDQ� VLVZD� \DQJ�PHPSXQ\DL�

PLQDW�EHODMDU�UHQGDK�DNDQ�FHQGHUXQJ�PDODV�GDQ�

NXUDQJ� EHUJDLUDK� GDODP� EHODMDU�� 0RGHO�

SHPEHODMDUDQ�7*7��7HDP�*DPHV�7RXUQDPHQW��

GDQ�PLQDW�EHODMDU�VLVZD�\DQJ�WLQJJL�PHQJDODPL�

LQWHUDNVL yang baik, sehingga hasil belajar siswa 

dapat tercapai secara maksimal. 

Berdasarkan simpulan dan implikasi 

tersebut saran yang dapat penulis kemukakan 

adalah guru hendaknya dapat menentukan 

model pembelajaran yang tepat dalam mengajar 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team 

Games Tournament) merupakan contoh model 

pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan 

keaktifan dan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran. Melalui model pembelajaran 

tersebut guru hendaknya lebih kreatif dalam 

menerapkan permainan atau turnamen, 

sehingga dapat meningkatkan semangat dan 

minat siswa dalam mengikuti pembelajaran di 

kelas.  
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