
11 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Belajar Menurut Teori Konstruktivisme 

Belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya 

interaksi antar sesama siswa atau dengan lingkungan. Siswa dikatakan telah 

belajar apabila dalam interaksi tersebut, siswa mengalami perubahan tingkah laku 

baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilannya.  

Belajar mempunyai konsep yang berbeda-beda sesuai dengan teorinya. 

Salah satu teori dalam belajar adalah teori konstruktivisme. 

“Konstruktivisme memahami hakekat belajar sebagai kegiatan 

peserta didik membangun atau menciptakan pengetahuan 

dengan cara mencoba memberi makna pada pengetahuan sesuai 

pengalamannya.”
6
 

Pengalaman secara nyata ini harus dikonstruksikan dengan pengetahuan 

yang telah diperoleh oleh peserta didik. Siswa harus terlibat aktif dalam proses 

belajar dan pembelajaran yang dilakukan di kelas sedangkan guru dapat 

memfasilitasi proses belajar dan pembelajaran ini. 

“Secara filosofis, belajar menurut teori konstruktivisme adalah 

membangun pengetahuan sedikit demi sedikit, yang kemudian 

hasilnya diperluas melalui konteks yang tidak terbatas dan 

sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-

fakta, konsep-konsep, atau kaidah yang siap atau diambil atau 

diingat. Manusia harus merekonstruksi pengetahua itu dan 

memberi makna melalui pengalaman nyata.”
7
 

                                                             
6
 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, 2008, Teori Belajar dan Pembelajaran, 

Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, hal. 115. 
7
 Ibid, hal. 116. 
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“Esensi dari teori konstruktivisme adalah ide.”
8
 Proses rekonstruksi 

pengalaman ke dalam pengetahuan oleh siswa dapat berjalan dengan baik jika 

guru dapat menjembatani informasi yang diperoleh siswa menjadi bermakna dan 

relevan sesuai dengan pengetahuan. Pengalaman akan didapat jika guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan mengaplikasikan 

ide-ide mereka. 

Teori konstruktivisme terdiri dari dua cabang, yaitu konstruktivisme 

kognitif dan konstruktivisme sosial. “Dalam versi kognitif , tekanan ditempatkan 

pada pentingnya pembelajaran membangun representatif mereka sendiri.”
9
 

Konstruktivisme kognitif dikemukakan oleh Jean Piaget. Bagi Piaget 

“pembelajaran adalah proses perkembangan yang melibatkan perubahan, 

pemunculan diri, dan konstruksi yang masing-masing dibangun di atas 

pengalaman-pengalaman pembelajaran sebelumnya.”
10

 

Pengalaman akan menumbuhkan pengetahuan dan perkembangan. 

Berbagai macam pengalaman baru akan semakin memberi penguatan terhadap 

pemahaman seseorang dalam belajar. Menurut Piaget pada saat manusia belajar 

terjadi proses pengorganisasian informasi dan proses adaptasi. 

“Proses pengorganisasian adalah proses ketika manusia 

menghubungkan informasi yang diterimanya dengan struktur-

struktur pengetahuan yang sudah disimpan atau sudah ada 

sebelumnya dalam otak”.
11

 

                                                             
8 Ibid, hal. 116. 
9
 H. Douglas Brown , 2008, Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa, Edisi 

Kelima, terj. Noor Cholis dan Yuli Avianto Pareanom, Jakarta, Kedutaan Besar Amerika Serikat, 

hal. 13. 
10

 H. Douglas Brown, loc. cit. hal. 13. 
11

 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, op. cit, hal. 118. 
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Proses ini membuat manusia dapat memahami informasi yang baru 

diperoleh dengan menyesuaikannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki 

sebelumnya.  

“Proses adaptasi adalah proses yang berisi dua kegiatan. 

Pertama menggabungkan atau mengintegralisasi pengetahuan 

yang diterima oleh manusia atau yang disebut dengan asimilasi. 

Kedua mengubah struktur pengetahuan yang sudah dimiliki 

dengan struktur pengetahuan baru, sehingga akan terjadi 

keseimbangan (equilibrium).”
12

 

Proses adaptasi yang dimaksud merupakan suatu proses yang dimulai 

dengan asimilasi kemudian terjadi suatu keseimbangan. Keseimbangan akan 

menimbulkan perubahan atau penambahan pengetahuan. Seseorang yang dalam 

proses asimilasi tidak dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya maka 

akan mengalami ketidakseimbangan terhadap pengetahuan baru yang diterimanya 

sehingga tidak menimbulkan perubahan atau penambahan pengetahuan. 

Cabang konstruktivisme yang kedua adalah konstruktivisme sosial yang 

“menekankan pentingnya interaksi sosial dan pembelajaran kooperatif dalam 

membangun gambaran-gambaran kognitif dan emosional atas realitas.”
13

 Teori 

ini dikemukakan oleh Lev Vygotsky yang memandang bahwa “pemikiran dan 

pembentukan makna pada diri anak-anak dibentuk secara sosial dan muncul dari 

interaksi sosial mereka dengan lingkungan mereka.”
14

 

Interaksi sosial dengan lingkungan akan membuat pengetahuan yang 

dimiliki semakin berkembang. Saat seseorang mendapatkan stimulus dari 

                                                             
12

 Ibid, hal. 118. 
13

H. Douglas Brown, op. cit. hal. 13. 
14 Ibid, 
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lingkungannya, ia akan menangkap dengan alat indranya dan mengolah menjadi 

informasi sehingga interaksi dengan lingkungan sangat penting. 

“Salah satu konsep populer yang dikemukakan oleh Vygotsky 

adalah zona perkembangan proksimal atau ZPD (zone of 

proximal development), yakni jarak antara kondisi 

perkembangan aktual pembelajar dan potensi 

perkembangannya. Dalam ungkapan berbeda, ZPD menjelaskan 

hal-hal yang belum dikuasai oleh seorang pemnbelajar tapi ia 

mampu mempelajarinya dengan stimulus yang sesuai. ZPD 

adalah segi penting konstruktivisme sosial karena ia 

mendeskripsikan tugas-tugas yang seorang anak tidak bisa 

mengerjakan sendiri tetapi bisa mengerjakan dengan bantuan 

rekan sebaya atau orang dewasa yang lebih kompeten.”
15

 

Ketidakmampuan anak untuk mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang 

lain atau orang yang lebih dewasa membuktikan bahwa interaksi sosial sangat 

penting dalam perkembangan kognitif. Bentuk dari interaksi tersebut dapat berupa 

komunikasi dan kerjasama antar individu. 

2.2. Tinjauan Pembelajaran Kooperatif 

Pendekatan belajar konstruktivisme memiliki beberapa starategi dalam 

proses belajar mengajar, salah satunya adalah pembelajaran kooperatif 

(cooperative learning). Pembelajaran ini dikembangkan dari konsep belajar 

konstruktivisme yang diungkapkan oleh Jean Piaget dan Vygotsky. 

“Pembelajarn kooperatif (cooperative learning) merupakan 

sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik 

untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang 

terstruktur“.
16

 

 

                                                             
15 Ibid, hal. 14. 
16

Tukiran Taniredja, Efi Miftah Faridli, dan Sri Harmianto, 2011, Model-Model 

Pembelajaran Inovatif, Bandung, Alfabeta, hal.55. 



15 

 

Pelajaran dengan cooperative learning dapat ditandai oleh fitur-fitur 

berikut ini: 

“1.  Siswa bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan belajar 
2. Tim-tim itu terdiri atas siswa-siswa yang berprestasi rendah, 

sedang dan tinggi 

3. Bilamana mungkain, tim-tim itu terdiri atas campuran ras, 

budaya dan gender 

4. Sistem reward-nya berorientasi kelompok maupun individu.”17
 

Penerapan pembelajaran kooperatif adalah dengan belajar dalam pasang-

pasangan atau berkelompok untuk saling membantu dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi. Kelompok belajar dan lingkungan sosial digunakan siswa untuk 

mendapatkan pengetahuan dan mengembangkannya. 

Pengembangan model pembelajaran kooperatif digunakan untuk mencapai 

paling sedikit tiga tujuan penting: prestasi akademis, toleransi dan penerimaan 

terhadap keanekaragaman, dan pengembangan ketrampilan sosial. “Meskipun 

cooperative learning mencakup beragam tujuan sosial, tetapi juga dimaksudkan 

untuk meningktakan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademis yang penting.”
18

 

Pembelajaran kooperatif mempunyai tiga tujuan  yaitu : 

“1. Meningkatkan toleransi 

Pembelajaran kooperatif memberi peluang kepada siswa yang 

berbeda latar belakang (ras, budaya, dan kelas sosial) dan 

kondisi (kemampuan dan ketidakmampuan ) untuk bekerja saling 

bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui 

penggunaan struktur penghargaan kooperatif, belajar untuk 

menghargai satu sama lain. 

  2. Meningkatkan keterampilan sosial 

Meningkatkan keterampilan sosial dalam pembelajaran 

kooperatif ialah untuk mengajarkan kepada siswa keterampilan 

kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan ini sangat penting untuk 

dimiliki didalam masyarakat dimana banyak pekerjaan orang 

                                                             
17

 Richard I. Arends, 2008, Learning to Teach atau Belajar untuk Mengajar, terj. Helly 

Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetcipto, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hal. 5. 
18 Ibid, hal. 5. 
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dewasa yang sebagian besar dilakukan dalam organisasi yang 

saling bergantung satu sama lain, dan dimana masyarakat secara 

budaya semakin seragam. 

  3. Meningkatkan hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa dapat ditingkatkan dengan meningkatkan 

kinerja siswa dalam tugas-tugas akademiknya. Siswa yang lebih 

mampu akan menjadi narasumber bagi siswa yang kurang 

mampu, yang memiliki orientasi dan bahasa yang sama.”
19

 

Tujuan pembelajaran kooperatif menekankan pada lingkungan sosial 

belajar dan menjadikan kelompok belajar sebagai tempat mendapatkan 

pengetahuan dan mengeksplorasi pengetahuan yang dimiliki seseorang. Tujuan 

pembelajaran kooperatif akan tercapai melalui enam fase. Enam fase atau langkah 

utama yang terlibat dalam pembelajaran yang menggunakan model cooperative 

learning adalah: 

          “1.  Pelajaran dimulai dengan guru membahas tujuan-tujuan 

pembelajaran dan membangkitkan motivasi belajar 

2. Fase ini diikuti oleh persentasi informasi, seringkali dalam 

bentuk teks daripada ceramah 

3. Siswa kemudian diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok 

belajar 

4. Dalam langkah berikutnya siswa dibantu guru, bekerja 

bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas 

interdependen 

5. Persentasi akhir kelompok atau menguji segala yang sudah 

dipelajari siswa 

6. Memberi pengakuan pada usaha kelompok maupun 

individu.”
20

 

Pembelajaran kooperatif terdiri beberapa macam metode pembelajaran 

kooperatif. Johns Hopkins mengemukakan bahwa metode pembelajaran ada lima 

macam yaitu: 

“1. Student Team Achievement Division (STAD) 

2. Teams Games Tournament (TGT) 

                                                             
19

 Ibid, hal. 6. 
20

 Ibid,  
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3. Jigsaw II 

4. Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

5. Team Accelerated Instruction (TAI)”
21

 

2.3. Pembelajaran Kooperatif Model Teams Games Tournament (TGT) 

Pembelajaran kooperatif tipe TGT sebagai bagian dari kooperatif, didisain 

dan dikembangkan oleh Slavin dan De Vries pada tahun 1990. Pada metode ini 

siswa ditempatkan dalam tim atau kelompok belajar yang beranggotakan empat 

sampai enam siswa yang merupakan campuran menurut tingkat akademik, 

kinerja, jenis kelamin dan suku.  

Kelompok belajar dalam TGT terdiri dari beberapa siswa yang berbeda. 

Perbedaan siswa dalam kelompok akan menimbulkan adanya  interaksi yang 

akhirnya mendatangkan motivasi untuk mencapai keberhasilan kelompok. 

Meningkatkan motivasi merupakan tujuan dari pembelajaran kooperatif tipe 

TGT. 

Teori motivasional menjelaskan bahwa “struktur tujuan kooperatif 

menciptakan sebuah situasi di mana satu-satunya cara anggota kelompok bisa 

meraih tujuan pribadi mereka adalah jika kelompok bisa sukses.”
22

 Siswa dalam 

suatu kelompok akan terdorong untuk saling membantu kesulitan yang dialami 

rekannya agar kelompok mereka berhasil dan mungkin mendorong anggota satu 

kelompoknya untuk melakukan usaha meksimal. Keadaan ini secara tidak 

langsung akan membuat masing-masing siswa memiliki motivasi untuk belajar 

yang sehingga mempengaruhi hasil belajar. 

                                                             
21

Robert E. Slavin, 2010, Cooperative Learning Teori, Riset, dan Praktik, Bandung, 

Nusa Media, hal. 11. 
22

 Robert E. Slavin, 2010, Cooperative Learning Teori, Riset, dan Praktik, Bandung, 

Nusa Media, hal. 34. 
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Pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari beberapa tahap, dan pada 

awal kegiatan, siswa terlebih dahulu mendapat pemberitahuan bahwa pada akhir 

kegiatan pembelajaran akan diadakan turnamen antar kelompok berupa kegiatan 

tanya jawab seputar materi. 

Deskripsi dan komponen-komponen TGT adalah sebagai berikut: 

1. Presentasi di kelas 

Materi dalam TGT pertama-tama diperkenalkan dalam presentasi di dalam 

kelas. Ini merupakan pengajaran langsung seperti yang sering kali dilakukan atau 

diskusi pelajaran yang dipimpin oleh guru, tetapi bisa juga memasukkan personal 

audiovisual. Bedanya presentasi kelas dengan pengajaran biasa hanyalah bahwa 

presentasi tersebut haruslah benar-benar berfokus pada TGT. Dengan cara ini, 

para siswa akan menyadari bahwa mereka harus benar-benar memberi perhatian 

penuh selama presentasi kelas, karena dengan demikian akan sangat membantu 

mereka mengerjakan kuis-kuis, dan skor kuis mereka menentukan skor tim 

mereka. 

2. Tim 

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas 

dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras, dan etnisitas. Fungsi utama dari tim ini 

adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar, dan lebih khususnya 

lagi, adalah untuk mempersiapkan anggotanya untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik. 

Setelah guru menyampaikan materi, tim berkumpul untuk mempelajari lembar kegiatan 

atau materi lainnya.  
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3. Game 

Game terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang kontennya relevan yang 

dirancang untuk menguji pengetahuan siswa yang diperolehnya dari presentasi di kelas 

dan pelaksanaan kerja tim. Game tersebut dimainkan di atas meja dengan tiga orang 

siswa yang masing-masing mewakili tim yang berbeda. 

4. Turnamen 

Tumamen. akademik dilakukan setiap akhir sesi pembelajaran, bertujuan 

untuk menguji pemahaman siswa setelah belajar berkelompok. Siswa dalam satu 

kelas eksperimen di bagi dalam meja-meja akademik. Setiap meja akademik 

terdiri dari beberapa orang siswa yang memiliki kemampuan akademik yang 

relatif sarna tetapi mewakili kelompok-kelompok yang berbeda. Setiap meja 

akademik memiliki tingkatan masing-masing dan diurutkan oleh guru mulai dari 

meja akademik yang terdiri dari siswa-siswa pandai sampai dengan meja 

akademik yang terdiri dan siswa-siswa berkemampuan akademik kurang, hal ini 

dilakukan karena setiap akhir turnamen akan ada siswa yang pindah meja 

akademiknya ke meja yang lebih tinggi atau ke meja yang lebih rendah. 
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Gambaran aturan dan prosedur permainan dalam TGT adalah sebagai 

berikut:

 

Skema 2.1. Aturan dan Prosedur Permainan TGT 

5. Rekognisi Tim 

Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain 

apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Skor tim siswa dapat juga 

digunakan untuk menentukan dua puluh persen dari peringkat mereka. Pemberian 

penghargaan didasarkan pada skor rata-rata tim sebagai berikut: 

 

 

 

Pembaca 

1. Ambil kartu bernomor dan carilah soal yang berhubungan dengan 

nomor tersebut pada lembar permainan 

2. Bacalah pertanyaan dengan keras 

3. Cobalah untuk menjawab 

Penantang I 

Menantang jika dia mau (dan 

memberikan jawaban 

berbeda) atau boleh 

melewatinya. 

Penantang II 

Boleh menantang jika penantang I melewati dan jika dia memang 

mau. Apabila semua penantang sudah menantang atau melewati, 

penantang II memeriksa lembar jawaban. Siapun yang 

jawabannya benar berhak menyimpan kartunya. Jika si pembaca 

salah, tidak ada sanksi tapi jika kedua penantangnya yang salah, 

maka dia harus mengembalikan kartu yang telah dimenangkannya 

ke dalam kotak, jika ada. 
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Tabel 2.1. Tingkatan Penghargaan Tim 

 

No. Kriteria (Rata-rata Tim) Penghargaan 

1. 

2. 

3. 

 40  

45 

50 

Tim Baik 

Tim Sangat Baik 

Tim Super 

Sumber: Robert E. Slavin, 2010, Cooperative Learning Teori, Riset Dan 

Praktik,  Bandung, Nusa Media 

Teams Game Tournamens (TGT) sebagai salah satu metode kooperatif 

dalam pembelajaran menggunakan ruang yang disusun secara khusus untuk 

memudahkan siswa untuk berinteraksi dengan siswa lain. Membuat transisi di 

kelas dalam kelompok-kelompok kecil dapat menyita waktu pengajaran. Cara 

untuk menghadapi masalah ini adalah dengan menyusun posisi tempat duduk agar 

dapat digunakan secara fleksibel dalam tahap-tahap pembelajaran dengan 

menggunakan metode TGT. Posisi tempat duduk disusun sedemikian rupa agar 

waktu tidak tersita hanya untuk menata tempat duduk saat berganti tahap kegiatan. 

Pengaturan posisi duduk di kelas X Kompetensi Keahlian Pemasaran 2 di 

SMK Negeri 1 Salatiga pada pokok bahasan membukukan jurnal umum ke buku 

besar dengan menggunakan metode pembelajaran TGT adalah sebagai berikut. 
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Skema 2.1. Pengaturan Posisi Duduk di Kelas X Kompetensi Keahlian Pemasaran 2 SMK Negeri 1 Salatiga dengan Menggunakan 

Metode Pembelajaran TGT 

 

Meja Turnamen A 

1-A, 2-A, 3-A, 

4-A, 5-A, 6-A 

1-A 1-B 1-C 

Tinggi Sedang Sedang 

 

1-D 1-E 1-F 

Rendah Rendah Rendah 

KELOMPOK 1 

Meja Game 

Meja Turnamen B 

1-B, 2-B, 3-B, 

4-B, 5-B, 6-B 

Meja Turnamen C 

1-C, 2-C, 3-C, 

4-C, 5-C, 6-C 

Meja Turnamen D 

1-D, 2-D, 3-D, 
4-D, 5-D, 6-D 

Meja Turnamen E 

1-E, 2-E, 3-E, 
4-E, 5-E, 6-E 

Meja Turnamen F 

1-F, 2-F, 3-F, 
4-F, 5-F, 6-F 

KELOMPOK 3 

3-A 3-B 3-C 

Tinggi Sedang Sedang 

 

3-D 3-E 3-F 

Rendah Rendah Rendah 

KELOMPOK 2 

2-A 2-B 2-C 

Tinggi Sedang Sedang 

 

2-D 2-E 2-F 

Rendah Rendah Rendah 

KELOMPOK 4 

4-A 4-B 4-C 

Tinggi Sedang Sedang 

 

4-D 4_E 4-F 

Rendah Rendah Rendah 

KELOMPOK 5 

5-A 5-B 5-C 

Tinggi Sedang Sedang 

 

5-D 5-E 5-F 

Rendah Rendah Rendah 

KELOMPOK 6 

6-A 6-B 6-C 

Tinggi Sedang Sedang 

 

6-D 6-E 6-F 

Rendah Rendah Rendah 
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Keterangan: 

Kegiatan inti dari metode pembelajaran TGT adalah pembelajaran yang 

menempatkan siswa ke dalam kelompok (team), memainkan game, dan 

melakukan turnamen. Penataan seperti pada skema memudahkan siswa untuk 

berganti tempat duduk saat berada di kelompoknya, saat game, maupun saat 

turnamen. 

Siswa kelas X Kompetensi Keahlian Pemasaran 2 SMK Negeri 1 

Salatiga berjumlah 36 siswa dibagi kedalam enam kelompok belajar atau team, 

yaitu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setiap kelompok berisi enam orang dengan 

beragam tingkatan hasil belajar, yaitu satu siswa dengan hasil belajar tinggi (A), 

dua siswa dengan hasil belajar sedang (B dan C), dan tiga siswa dengan hasil 

belajar rendah ( D, E, F). Saat berada di kelompok masing-masing, siswa betugas 

untuk belajar bersama, diskusi, dan saling membantu jika ada kesulitan. 

Kegiatan selanjutnya adalah memainkan game. Setiap kelompok 

mengirimkan satu orang sebagai perwakilan untuk menjawab soal-soal dalam 

game. Kegiatan ini berlangsung pada meja game yang terletak di depan sehingga 

siswa yang lain tetap memperhatikan dan leluasa untuk memberikan dukungan. 

Perwakilan kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing untuk 

mempersiapkan turnamen. Turnamen dilakukan oleh semua siswa dengan 

ditentukan terlebih dahulu siswa-siswa yang menempati setiap meja turnamen. 

Penataan seperti dalam skema membuat siswa dengan mudah langsung 

menempatkan diri di setiap meja turnamen sehingga ajam pelajaran dapat 

dimanfaatkan dengan baik. 
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Siswa yang memiliki hasil belajar tinggi akan bertarung dengan siswa 

yang hasil belajarnya tinggi dari kelompok satu sampai kelompok enam (1-A, 2-

A, 3-A, 4-A, 5-A, 6-A) di meja turnamen A. Siswa yang memiliki hasil belajar 

sedang juga bertarung dengan siswa dengan hasil belajar rendah, begitu pula 

dengan siswa dengan hasil belajar rendah akan bertarung di meja turnamen 

dengan siswa yang telah ditentukan. 

Metode pembelajaran kooperatif TGT sebagai metode pembelajaran pada 

materi yang tepat akan memberikan beberapa kelebihan namun juga terdapat 

beberapa kekurangan. 

“ Kelebihan pembelajaran kooperatif TGT adalah : 
1. Lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas 

2. Mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu 

3. Dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara 

mendalam 

4. Proses belajar bmengajar berlangsung dengan keaktifan dari 

siswa 

5. Mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain 

6. Motifasi belajar lebih tinggi 

7. Hasil belajar lebih baik  

Kekurangan pembelajaran koopertaif tipe TGT adalah: 
1. Sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan 

heterogen dari segi akademis. 

2. Waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa cukup banyak. 

3. Masih adanya siswa berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan 

sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya.”23 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 Scribd, Macam Model-Model Pembelajaran 

http://www.scribd.com/doc/72126231/20/Model-TGT-Teams-Games-Tournaments#page=5. 
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2.4. Dasar Kompetensi Kejuruan 

 Dasar kompetensi kejuruan merupakan salah satu mata pelajaran yang ada 

di dalam Kompetensi Keahlian Pemasaran. Kompetensi Keahlian Pemasaran 

bertujuan untuk: 

“a. Menerapkan  dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi baik 

lisan maupun  tertulis dengan relasi  dengan memperhatikan norma 

dan lingkungan masyarakat. 

b. Menerapkan  dan mengembangkan  kemampuan  salesmenship atau 

tenaga pemasaran untuk  melaksanakan tugas secara efektif, efisien. 

c. Menerapkan  dan mengembangkan kemampuan untuk merencanakan,  

 melaksanakan, mengorganisasi dan mengevaluasi tugas yang menjadi 

tanggung jawab. 

d. Menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam mengelola 

Administrasi Pemasaran sesuai dengan standar operasi dan prosedur 

untuk mendukung tugas pokok lembaga. 

e. Menerapkan dan mengembangkan pelayanan  terhadap relasi 

sehingga diperoleh manfaat masing-masing pihak. 

f. Menerapkan dan mengembangkan  kemampuan mengelola 

administrasi keuangan sehingga segala aspek keuangan dapat 

dilaporkan dan dipertanggung jawabkan. 

g. Mampu menerapkan peralatan mesin-mesin bisnis di lokasi 

pemasaran.”
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Tim MGMP Pemasaran SMK Negeri 1 Salatiga, op. cit. hal. 10. 



26 

 

 

2.5. Membukukan Jurnal Umum ke Buku Besar 

2.5.1. Identifikasi Data Transaksi 

Mencatat transaksi dalam buku jurnal ialah mencatat data transaksi yang 

tercantum dalam bukti transaksi. Mengidentifikasi (penentuan) data transaksi lebih 

kepada penentuan jenis transaksi dan kelengkapan data yang terkait sehubungan dengan 

kepentingan akuntansi, sehingga dapat dicatat dalam buku jurnal yang tepat dan buku 

yang terkait lainnya. Data yang harus ada untuk kepentinga akuntansi terdiri atas: 

- Nama debitor kepada siapa barang dijual 

- Jenis tipe barang yang akan dijual 

- Kuantum (banyaknya) satuan barang yang dijual 

- Harga satuan barang yang dijual 

- Jumlah rupiah harga barang, PPN, dan jumlah rupiah terhutang. 

2.5.2. Bentuk Jurnal dan Cara Pengerjaannya 

Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara 

kronologis (berdasarkan urutan waktu terjadinya) dengan menunjukkan rekening yang 

harus didebit dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Buku jurnal sering 

disebut dengan buku catatan pertama (book of original entry) karena digunakan untuk 

mencatat setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan sebelum dibukukan ke buku 

besar. 
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Secara umum ada dua bentuk jurnal, yaitu: 

1. Jurnal umum 

Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi 

keuangan. Setiap transaksi dicatat ke jurnal umum kemudian langsung di posting 

ke buku besar. Jurnal umum berbentuk buku harian dengan dua lajur. 

Nama Usaha 

Jurnal Umum 

Periode 

Halaman:..... 

Tanggal 

(1) 

Nama Rekening dan 

Keterangan (2) 

Nomor 

Rekening (3) 

Jumlah 

Debit (4) Kredit (5) 

      

      

 

Keterangan: 

Kolom (1): digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi (tanggal, 

bulan, dan tahun). 

Kolom (2): digunakan untuk mencatat nama rekening yang didebit dan 

dikredit, sedangkan keterangan digunakan  untuk memberikan uraian singkat 

tentang transaksi tersebut. 

Kolom (3): digunakan untuk mencatat nomor rekening yang didebit dan 

dikredit. 

Kolom (4): digunakan untuk mencatat jumlah rupiah yang harus didebitkan 

dalam rekening yang namanya telah tertulis pada kolom (2). 



28 

 

Kolom (5): digunakan untuk mencatat jumlah rupiah yang harus dikreditkan 

dalam rekening yang namanya telah tertulis pada kolom (2). 

2. Jurnal Khusus 

Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi 

yang sejenis dan sering terjadi. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal khusus 

kemudian diposting ke buku besar. Cara ini dilakukan secara kolektif dan berkala. 

Jurnal khusus berbentuk buku harian dengan banyak lajur sesuai dengan kolom-

kolom yang dibutuhkan dan berdasarkan kelompok transaksi yang sejenis. 

Sebelum mencatat dalam buku jurnal, yang perlu diingat adalah nama 

rekening yang dicatat dalam jurnal harus sama dengan rekening yang digunakan 

dalam buku besar. Jurnal yang dibuat untuk mencatat semua transaksi disebut ayat 

jurnal.  

Berikut ini contoh lembar jurnal yang dicatat dari transaksi-transaksi 

yang terjadi di Fotokopi Berkah selama bulan Agustus  2010 adalah sebagai 

berikut: 

1 Agst 

 

4 Agst 

7 Agst 

 

 

9 Agst 

Tuan Berkah memulai usahanya dengan menginvestasikan 

kekayaannya yang berupa uang tunai sebesar  Rp 875.000,00 

Dibayar sewa gedung sebesar Rp 350.000,00. 

Diterima pendapatan sebesar Rp 70.000,00. Diserahkan pesanan, 

yang sudah dilunasi pada tanggal 27 Juli senilai Rp 50.000,00 

kepada pelanggan. 

Diterima pendapatan sebesar Rp 75.000,00. 
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14 Agst 

 

16 Agst 

26 Agst 

Diselesaikan pesanan senilai Rp 200.000,00 tetapi uangnya belum 

diterima. Dibayar cicilan utang bank sebesar Rp 100.000,00. 

Diterima pendapatan sebesar Rp 160.000,00. 

Dibayar utang dagang sebesar Rp 150.000,00. 

Apabila transaksi-transaksi selama bulan Agustus di atas dicatat dalam 

jurnal, maka hasilnya akan sebagai berikut. 

Fotokopi Berkah 

JURNAL UMUM 

Bulan Agustus 2010 

Halaman 1 

Tanggal Nama Rekening dan 

Keterangan 

No. 

Rek. 

Jumlah 

Debit Kredit 

2010 

Agst 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Kas 

     Modal Tuan Berkah 

(Mencatat investasi Tuan 

Berkah pada perusahaan) 

Biaya Sewa 

     Kas 

(Membayar sewa kantor 

bulan Agustus 2010) 

Kas 

     Pendapatan Jasa 

(Jasa fotokopi 2 Agustus 

2010) 

Pendapatan diterima di 

muka 

     Pendapatan jasa 

(Penyerahan pesanan yang 

111 

31 

 

 

513 

111 

 

 

111 

411 

 

 

213 

 

411 

 

Rp 875.000,00 

 

 

 

Rp 350.000,00 

 

 

 

Rp 70.000,00 

 

 

 

Rp 50.000,00 

 

 

 

 

Rp 875.000,00 

 

 

 

Rp350.000,00 

 

 

 

Rp 70.000,00 

 

 

 

 

Rp 50.000,00 
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9 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
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sudah dilunasi sebelumnya) 

Kas 

     Pendapatan jasa 

(Jasa fotokopi 4 Mei) 

Piutang Dagang 

     Pendapatan Jasa 

(Pesanan diselesaikan tapi 

belum dibayar oleh 

pelanggan) 

Utang bank 

     Kas 

(Membayar cicilan utang 

bank) 

Kas 

     Pendapatan Jasa 

(Jasa fotokopi 16 Agustus 

2010) 

Utang Dagang 

     Kas 

 

111 

411 

 

112 

411 

 

 

 

221 

111 

 

 

111 

411 

 

 

211 

111 

 

Rp 75.000,00 

 

 

Rp 200.000,00 

 

 

 

 

Rp 100.000,00 

 

 

 

Rp 160.000,00 

 

 

 

Rp 150.000,00 

 

 

Rp 75.000,00 

 

 

Rp 200.000,00 

 

 

 

 

Rp 100.000,00 

 

 

 

Rp 160.000,00 

 

 

 

Rp 150.000,00 

 

2.5.3. Posting ke Dalam Buku Besar 

Proses memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku 

jurnal ke buku besar disebut posting., yaitu memindahkan jumlah dalam kolom 

debit jurnal ke sisi debit rekening dan memindahkan jumlah dalam kolom kredit 

jurnal ke dalam sisi kredit rekening. 

Posting dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan 

menggunakan komputer dan menggunakan cara manual. Apabila posting 
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dilakukan dengan cara manual, maka cara yang harus ditempuh adalah sebagai 

berikut: 

1. Tanggal yang telah dicatat dalam jurnal dicatat kembali pada rekening yang 

bersangkutan. Cara menuliskan tanggal, bulan, dan tahun dalam rekening 

dilakukan dengan cara yang sama pada jurnal. Demikian juga jumlah yang 

kita tuliskan dalam jurnal harus kita tuliskan kembali dalam rekening 

tersebut. Jumlah yang dicatat pada sisi debit dicatat pula pada sisi debit, 

sebaliknya untuk sisi kredit juga dipindahkan ke sisi kredit rekening. 

2. Jika posting atau pemindahan telah dilakukan, maka nomor halaman jurnal 

harus dituliskan dalam kolom F (folio) atau Ref. (Referensi) di rekening. 

3. Setelah kita melakukan posting, maka kita harus menuliskan nomor rekening 

yang telah diposting pada kolom nomor rekening atau Referensi di dalam 

jurnal. Jika kita menuliskan nomor rekening yang telah diposting pada kolom 

nomor rekening dalam jurnal, akan tampak bahwa jurnal tersebut telah 

diposting dan menunjukkan bahwa ada hubungan antara jurnal dan rekening 

di buku besar. 

Apabila jurnal pada Fotokopi Berkah selama bulan Agustus  2010 

dibukukan ke buku besar maka rekening-rekening dalam buku besar akan tampak 

sebagai berikut: 
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Fotokopi Berkah 

BUKU BESAR 

Akun: Kas               No. Rek. 111 

Tanggal Keterangan F Debit Kredit 
Jumlah 

Debit Kredit 

2010 

Agst 

1 

4 

7 

9 

14 

16 

26 

Setoran modal 

Sewa gedung Mei 2010 

Jasa fotokopi 

Jasa fotokopi 

Membayar utang bank 

Jasa fotokopi 

Pembayaran utang dagang 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Rp 875.000,00 

 

Rp 70.000,00 

Rp 75.000,00 

 

Rp 160.000,00 

Rp 150.000,00 

 

Rp 350.000,00 

 

 

Rp 100.000,00 

 

 

Rp 875.000,00 

Rp 525.000,00 

Rp 595.000,00 

Rp 670.000,00 

Rp 570.000,00 

Rp 730.000,00 

Rp 880.000,00 

 

 

Akun: Piutang Dagang             No. Rek. 112 

Tanggal Keterangan F Debit Kredit 
Jumlah 

Debit Kredit 

2010 

Agst 

14 Pesanan jadi belum bayar 

 

1 Rp 112.000,00 

 

 

 

Rp 112.000,00 
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Akun: Utang Bank             No. Rek. 221 

Tanggal Keterangan F Debit Kredit Jumlah 

Debit Kredit 

2010 

Agst 

14 Pembayaran utang 

 

1 Rp 100.000,00  Rp 100.000,00  

 

Akun: Pendapatan Diterima di Muka           No. Rek. 213 

Tanggal Keterangan F Debit Kredit Jumlah 

Debit Kredit 

2010 

Agst 

7 Penyerahan pesanan 

 

1 Rp  50.000,00 

 

 Rp 50.000,00 

 

 

 

Akun:Modal Tuan Berkah            No. Rek. 112 

Tanggal Keterangan F Debit Kredit Jumlah 

Debit Kredit 

2010 

Agst 

1 Setoran modal 1  Rp 875.000,00  Rp 875.000,00 
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Akun: Biaya Sewa            No. Rek. 513 

Tanggal Keterangan F Debit Kredit Jumlah 

Debit Kredit 

2010 

Agst 

4 Sewa gedung bulan Mei 1 Rp 350.000,00  Rp 350.000,00  

 

 

Akun: Pendapatan Jasa             No. Rek. 411 

Tanggal Keterangan F Debit Kredit Jumlah 

Debit Kredit 

2010 

Agst 

7 

 

9 

14 

16 

Jasa fotokopi 

 

Jasa fotokopi 

Jasa fotokopi 

Jasa fotokopi 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 Rp   70.000,00 

Rp   50.000,00 

Rp   75.000,00 

Rp 200.000,00 

Rp 150.000,00 

 Rp      70.000,00 

Rp    120.000,00 

Rp    195.000,00 

Rp    395.000,00 

Rp    545.000,00 
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2.6.Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa penggunaan metode 

kooperatif tipe Teams Game Tournamens (TGT) membuat siswa di kelas X 

Kompetensi Keahlian Pemasaran 2 pada materi membukukan jurnal umum ke 

buku besar dapat: 

1. Meningkatkan toleransi, 

2. meningkatkan ketrampilan sosial, 

3. meningkatkan motivasi, 

4. meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


