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PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR AKUNTANSI DASAR  

MELALUI  PENERAPAN TEKNIK THINK PAIR SHARE  

PADA KELOMPOK BELAJAR SISWA KELAS X SMK  

DI DESA DAWUNG KABUPATEN SRAGEN  

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar akuntansi dasar 

melalui penerapan teknik Think Pair Share pada kelompok belajar siswa kelas X 

SMK di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Jenis penelitian 

ini yaitu Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dalam dua siklus. Tiap siklus 

terdiri dari empat tahapan yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

observasi, angket, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan deskriptif 

kuantitatif dengan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 

hasil data observasi pada pra siklus sebesar 51,04%, setelah dilakukan tindakan 

pada siklus I meningkat menjadi 67,71% dengan peningkatan skor sebesar 

16,67%. Pada siklus I sebesar 67,71% meningkat menjadi 87,50% pada siklus II 

atau terjadi peningkatan skor sebesar 87,50% 19,79%. Berdasarkan hasil data 

angket yang didistribusikan juga terjadi peningkatan skor Motivasi Belajar Siswa 

pada pra siklus sebesar 74,00% setelah dilakukan tindakan pada siklus I skor 

meningkat menjadi 77,31% dengan peningkatan skor sebesar 3,31%. Pada siklus I 

sebesar 77,31% meningkat menjadi 82,63% pada siklus II atau terjadi peningkatan 

skor sebesar 5,32%. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif teknik Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan 

motivasi belajar mata pelajaran akuntansi dasar pada kelompok belajar siswa 

kelas X SMK di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. Maka 

dari itu, guru dianjurkan untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik 

Think Pair Share (TPS) pada kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Kata Kunci : Think Pair Share, Motivasi, Pembelajaran Kooperatif 

Abstract 

This research aims to increase the motivation of basic accounting learning through 

the application of Think Pair Share technique in the learning group of grade X 

vocational students in Dawung Village, Sambirejo District, Sragen Regency. This 

type of research is Class Action Research conducted in two cycles. Each cycle 

consists of four stages: planning, action, observation, and reflection. The data 

collection in this study was conducted using observations, questionnaires, and 

documentation analyzed using quantitative descriptive by percentage. The results 

showed that based on pre-cycle observation data of 51.04%, after action in cycle I 

increased to 67.71% with a score increase of 16.67%. In cycle I by 67.71% 

increased to 87.50% in cycle II or there was a score increase of 19.79%. Based on 

the results of the distributed questionnaire data there was also an increase in 

student learning motivation scores in the pre cycle by 74.00% after the action in 

cycle I score increased to 77.31% with an increase in score by 3.31%. In cycle I 

by 77.31% increased to 82.63% in cycle II or there was a score increase of 5.32%. 
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So it can be concluded that in the application of cooperative learning model of 

Think Pair Share (TPS) technique can increase the motivation of learning basic 

accounting subjects in the study group of students grade X vocational school in 

Dawung Village, Sambirejo District Sragen Regency. Therefore, teachers are 

encouraged to apply the cooperative learning model of Think Pair Share (TPS) 

technique to teaching and learning activities in the classroom. 

Keywords   :  Think Pair Share, Motivation, Cooperative Learning 

 

1. PENDAHULUAN 

Motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi 

siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuannya yang 

kurang, akan tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar sehingga ia 

tidak berusaha untuk mengerahkan segala kemampuannya. Menurun Sanjaya 

(2016: 249) motivasi belajar siswa dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. 

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak didalam diri siswa yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah 

kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan akan tercapai. 

Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seorang  

individu dimana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai 

tujuan. Bakar (2014) menjelaskan bahwa motivasi adalah suatu bagian perilaku 

manusia yang mempengaruhi bagaimana individu berpikir dalam upaya 

menghadapi tugas-tugas dan mengatasi hambatan pada proses pembelajaran. 

Motivasi merupakan kekuatan pendorong dalam diri siswa secara aktif 

melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan mereka (Santoso, 

Amin, Sumitro, & Lukiati, 2017) 

Dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa setiap siswa harus 

memiliki motivasi belajar yang tinggi, karena untuk mencapai tujuan tertentu 

ditentukan oleh kuat lemahnya motivasi yang dimiliki orang tersebut. Ada 

tidaknya motivasi belajar sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. 

Keberhasilan belajar akan tercapai apabila pada diri seseorang terdapat kemauan 

dan dorongan untuk belajar. 

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa motivasi belajar yang dimiliki 

siswa masih kurang dan jauh dari yang diharapkan. Dibuktikan dengan observasi 
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yang dilakukan pada kelompok belajar kelas X SMK di Desa Dawung, 

Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Peneliti membagi kedalam 5 kelompok 

belajar. Hasil observasi menunjukkan bahwa tingkat motivasi belajar siswa masih 

rendah. Dalam pembelajaran, siswa masih berbicara sendiri dengan temannya dan 

tidak menghiraukan pengajar. Siswa kebanyakan masih sungkan untuk 

mengutarakan pendapatnya saat diberi pertanyaan. 

 Kurangnya motivasi diri untuk belajar pada siswa sekolah ternyata 

menjadikan masalah yang begitu membingungkan bagi guru. Faktor lain yang 

membuat kurangnya motivasi pada diri siswa antara lain adalah guru tidak 

memberikan motivasi kepada siswa dan siswa kurang menyukai cara pengajaran 

guru. Oleh karena itu untuk meningkatkan motivasi diperlukan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, contohnya adalah pembelajaran dengan menggunakan 

kelompok. 

Dari permasalahan yang terjadi perlu adanya solusi untuk memecahkan 

masalah tersebut yaitu dengan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif 

merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang 

untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Salah satu teknik 

pembelajaran kooperatif adalah Think Pair Share (TPS). Teknik pembelajaran 

Think Pair Share adalah suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana 

pola diskusi kelas. Think Pair Share memberikan waktu kepada para siswa untuk 

berpikir dan merespon serta saling bantu satu sama lain.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, mendorong peneliti untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Peningkatan Motivasi Belajar Akuntansi 

Dasar Melalui  Penerapan Teknik Think Pair Share Pada Kelompok Belajar Siswa 

Kelas X SMK Di Desa Dawung Kabupaten Sragen”. 

2. METODE  

Jenis Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat 

tahapan yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dawung RT.20/RW.-, Kecamatan 

Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Subjek dalam penelitian ini adalah 
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kelompok belajar siswa kelas X SMK yang berjumlah 10 siswa, adapun 

pelaksanaanya dilakukan pada bulan Juni sampai Oktober 2020. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi pelajaran jurnal umum, lembar observasi 

dan lembar angket untuk mengukur motivasi belajar siswa. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan observasi, angket dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data deskriptif kuantitatif dengan persentase, terdiri dari: reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi data. Indikator capaian penelitian ini adalah apabila 

setelah penerapan pembelajaran Teknik Think Pair Share terjadi peningkatan 

motivasi belajar siswa target pencapaian minimal 75%. Target pencapaian 

minimal didapat berdasarkan nilai KKM di sekolah siswa yang menjadi subjek 

penelitian. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil angket pada kondisi awal diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Data Motivasi Belajar Siswa Prasiklus 

No Indikator Hasil 

Observasi 

Hasil 

Angket 

1 Tekun menghadapi tugas  41,67% 73,00% 

2 Ulet menghadapi kesulitan  50,00% 83,00% 

3 Memiliki minat terhadap pelajaran  58,33% 78,00% 

4 Lebih senang bekerja mandiri  50,00% 72,50% 

5 Cepat bosan pada tugas-tugas rutin  58,33% 77,00% 

6 Dapat mempertahankan pendapatnya  41,67% 69,00% 

7 Tidak mudah melepaskan hal yang 

diyakini  
50,00% 75,50% 

8 Senang mencari dan memecahkan 

masalah soal-soal  
58,33% 64,00% 

Skor Rata-rata 51,04% 74,00% 

Dari data tabel 1 menunjukan rata-rata skor delapan indikator motivasi 

belajar terhadap kelompok belajar siswa kelas X SMK diukur dari observasi yaitu 

sebesar 51,04% dan diukur dari angket yaitu sebesar 74,00%. Hal ini bermakna 
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bahwa motivasi belajar siswa belum mencapai kriteria minimum yang ditentukan 

yaitu 75%. 

Pelaksanaan tindakan kelas pada siklus I dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan. Tepatnya pada hari Rabu 12 Agustus 2020 dengan alokasi waktu 90 

menit. Jumlah siswa yang hadir pada pertemuan siklus I ini berjumlah 10 siswa. 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil angket pada siklus I diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Data Motivasi Belajar Siswa Siklus I 

No 
Indikator 

Hasil 

Observasi 

Hasil 

Angket 

1 Tekun menghadapi tugas  66,67% 79.00% 

2 Ulet menghadapi kesulitan  66,67% 89,00% 

3 Memiliki minat terhadap pelajaran  66,67% 79,50% 

4 Lebih senang bekerja mandiri  58,33% 75,50% 

5 Cepat bosan pada tugas-tugas rutin  75,00% 77,00% 

6 Dapat mempertahankan pendapatnya  66,67% 71,50% 

7 Tidak mudah melepaskan hal yang 

diyakini  
58,33% 78,00% 

8 Senang mencari dan memecahkan 

masalah soal-soal  
83,33% 69,00% 

Skor Rata-rata 67,71% 77,31% 

 

Dari data observasi tabel 2 diketahui bahwa terdapat 6 indikator yang belum 

mencapai kriteria minimal yang ditentukan yaitu indikator tekun menghadapi 

tugas (66,67%), ulet menghadapi kesulitan (66,67%), memiliki minat terhadap 

pelajaran (66,67%), lebih senang bekerja mandiri (58,33%), dapat 

mempertahankan pendapatnya (66,67%) dan tidak mudah melepaskan hal yang 

diyakini (58,33%). Data angket tabel 2 menunjukan bahwa pada siklus I terdapat 

6 indikator yang telah mencapai kriteria minimal (75,00%) yaitu tekun 

menghadapi tugas (79.00%), ulet menghadapi kesulitan (89,00%), memiliki minat 

terhadap pelajaran (79,50%), lebih senang bekerja mandiri (75,50%), cepat bosan 

pada tugas-tugas rutin (77,00%), dan tidak mudah melepaskan hal yang diyakini 

(78,00%), sedangkan 2 indikator belum mencapai kriteria minimal yakni dapat 

mempertahankan pendapatnya (71,50%), dan senang mencari dan memecahkan 

masalah soal-soal (69,00%). 
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Refleksi terhadap tindakan kelas pada siklus I, maka perlu dilaksanakan 

perbaikan pada siklus II. Berdasarkan hasil pengamatan siklus I diperoleh 

beberapa kekurangan yang dijadikan bahan refleksi yaitu: 

1. Terdapat siswa yang kurang aktif saat proses pembelajaran berlangsung, 

mereka masih malu dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru. 

2. Siswa merasa bingung, hal ini dikarenakan masih belum pahamnya siswa 

tentang prosedur pelaksanaan model pembelajaran kooperatif teknik 

Think Pair Share. 

3. Siswa kurang serius dalam mengikuti proses diskusi dan masih banyak 

siswa yang berbicara serta mengobrol di luar materi pembelajaran. 

Dari pernyataan diatas diperoleh kesimpulan bahwa motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran pada siklus I sudah mengalami peningkatan meskipun belum 

maksimal. Berdasakan kekurangan pada siklus I maka dilakukan perbaikan pada 

sikuls II. 

Sedangkan pelaksanaan tindakan kelas pada siklus II dilaksanakan dalam 

satu kali pertemuan. Tepatnya pada hari Jumat 14 Agustus 2020 dengan alokasi 

waktu 90 menit. Jumlah siswa yang hadir pada pertemuan siklus II ini berjumlah 

10 siswa. Berdasarkan hasil observasi dan hasil angket pada siklus II diperoleh 

data sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Data Motivasi Belajar Siswa Siklus II 

No Indikator Hasil 

Observasi 

Hasil 

Angket 

1 Tekun menghadapi tugas  91,67% 82.50% 

2 Ulet menghadapi kesulitan  91,67% 90,50% 

3 Memiliki minat terhadap pelajaran  91,67% 87,00% 

4 Lebih senang bekerja mandiri  75,00% 80,00% 

5 Cepat bosan pada tugas-tugas rutin  91,67% 84,00% 

6 Dapat mempertahankan pendapatnya  91,67% 76,00% 

7 Tidak mudah melepaskan hal yang 

diyakini  
83,33% 85,00% 

8 Senang mencari dan memecahkan 

masalah soal-soal  
83,33% 76,00% 

Skor Rata-rata 87,50%  82,63% 
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Dari data observasi tabel 3 diketahui bahwa apabila dilihat skor pada setiap 

indikator motivasi belajar siswa telah mencapai kriteria minimal yang telah 

ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 75%. Kemudian apabila dilihat dari skor 

keseluruhan juga diperoleh skor rata-rata motivasi belajar siswa yang telah 

mencapai kriteria minimal dimana diperoleh skor 87,50%. Dari data angket tabel 

3 diketahui bahwa apabila dilihat skor pada setiap indikator motivasi belajar siswa 

telah mencapai kriteria minimal yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 

75%. Kemudian apabila dilihat dari skor keseluruhan juga diperoleh skor rata-rata 

motivasi belajar siswa yang telah mencapai kriteria minimal dimana diperoleh 

skor 82,63%. 

Berdasarkan Refleksi pada siklus II menunjukan adanya peningkatan skor 

indikator yang meliputi motivasi belajar siswa. Hal ini terlihat dari data pada 

siklus II dimana 8 indikator motivasi belajar siswa telah mencapai kriteria 

minimal yang ditentukan yaitu 75%. 

Secara detail data peningkatan motivasi belajar siswa berdasarkan observasi 

dari pra siklus, siklus I, dan siklus II dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut: 

Tabel 4. Perbandingan Skor Motivasi Belajar Siswa Berdasarkan Observasi 

Indikator 

Skor (%) Peningkatan (%) 

Pra Siklus I 
Siklus 

II 
Pra-I I-II 

Tekun menghadapi tugas 41,67% 66,67% 91,67% 25% 25% 

Ulet menghadapi kesulitan 50,00% 66,67% 91,67% 16,67% 25% 

Memiliki minat terhadap 

pelajaran 

58,33% 66,67% 91,67% 8,34% 25% 

Lebih senang bekerja 

mandiri 

50,00% 58,33% 75,00% 8,33% 16,67% 

Cepat bosan pada tugas-

tugas rutin 

58,33% 75,00% 91,67% 16,67% 16,67% 

Dapat mempertahankan 

pendapatnya 

41,67% 66,67% 91,67% 25% 25% 

Tidak mudah melepaskan 

hal yang diyakini 

50,00% 58,33% 83,33% 8,33% 25% 

Senang mencari dan 

memecahkan masalah 

soal-soal 

58,33% 83,33% 83,33% 25% 0% 

Skor Rata-Rata 51,04% 67,71% 87,50% 16,67% 19,79% 
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Secara detail data peningkatan motivasi belajar siswa dapat dilihat melalui 

grafik berikut:  

 
Gambar 1. Diagram Data Observasi 

Keterangan: 

1 : Tekun menghadapi tugas 

2 : Ulet menghadapi kesulitan 

3 : Memiliki minat terhadap pelajaran 

4 : Lebih senang bekerja mandiri 

5 : Cepat bosan pada tugas-tugas rutin 

6 : Dapat mempertahankan pendapat 

7 : Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini 

8 : Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 

9 : Skor rata-rata 

 

Berdasarkan diagram gambar 1 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan skor 

motivasi belajar siswa berdasarkan observasi dimulai sebelum menggunakan 

model pembelajaran kooperatif teknik Think Pair Share (TPS) ke siklus I adalah 

16,67% sedangkan perubahan peningkatan persentase dari siklus I ke siklus II 

yaitu sebesar 19,79%.  

Secara detail data peningkatan motivasi belajar siswa berdasarkan angket dari 

pra siklus, siklus I, dan siklus II dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut: 

Tabel 5. 
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 Perbandingan Skor Motivasi Belajar Siswa Berdasarkan Angket 

Indikator 

Skor (%) Peningkatan (%) 

Pra Siklus I 
Siklus 

II 
Pra-I I-II 

Tekun menghadapi tugas  73,00% 79,00% 82,50% 6% 3,5% 

Ulet menghadapi kesulitan  83,00% 89,00% 90,50% 6% 1,5% 

Memiliki minat terhadap 

pelajaran  

78,00% 79,50% 87,00% 1,5% 7,5% 

Lebih senang bekerja 

mandiri  

72,50% 75,50% 80,00% 3% 4,5% 

Cepat bosan pada tugas-

tugas rutin  

77,00% 77,00% 84,00% 0% 7% 

Dapat mempertahankan 

pendapatnya  

69,00% 71,50% 76,00% 2,5% 4,5% 

Tidak mudah melepaskan 

hal yang diyakini  

75,50% 78,00% 85,00% 2,5% 7% 

Senang mencari dan 

memecahkan masalah 

soal-soal  

64,00% 69,00% 76,00% 5% 7% 

Skor Rata-Rata 74,00% 77,31% 82,63% 3,31% 5,32% 

 

Secara detail data peningkatan motivasi belajar siswa dapat dilihat melalui 

grafik sebagai berikut: 

 
Gambar 2. Diagram Data Angket 

  

Keterangan: 

1 : Tekun menghadapi tugas 

2 : Ulet menghadapi kesulitan 

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%
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Pra Siklus
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Siklus II
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3 : Memiliki minat terhadap pelajaran 

4 : Lebih senang bekerja mandiri 

5 : Cepat bosan pada tugas-tugas rutin 

6 : Dapat mempertahankan pendapat 

7 : Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini 

8 : Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 

9 : Skor rata-rata 

Berdasarkan diagram gambar 2 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan skor 

motivasi belajar berdasarkan angket dimulai sebelum menggunakan model 

pembelajaran kooperatif teknik Think Pair Share (TPS) ke siklus I adalah 3,31% 

sedangkan perubahan peningkatan persentase dari siklus I ke siklus II yaitu 

sebesar 5,32%.Berdasarkan data observasi dan data angket motivasi belajar 

akuntansi secara garis besar diperoleh peningkatan skor pada setiap indikatornya. 

Sesuai dengan penelitian menurut Kurniawan & Istiningrum, Pratomo & Sukanti, 

Syafriatna & Yushita, Ikhtiarfan & Isroah, Supomo, yang menyebutkan bahwa 

dengan diterapkannya model pembelajaran teknik Think Pair Share dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, dengan ini telah terbukti 

bahwa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif teknik Think Pair Share 

dapat meningkatkan motivasi belajar akuntansi dasar pada kelompok belajar siswa 

kelas X SMK di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan 

hasil data observasi pada pra siklus sebesar 51,04%, setelah dilakukan tindakan 

pada siklus I meningkat menjadi 67,71% dengan peningkatan skor sebesar 

16,67%. Pada siklus I sebesar 67,71% meningkat menjadi 87,50% pada siklus II 

atau terjadi peningkatan skor sebesar 19,79%.. Berdasarkan hasil data angket yang 

didistribusikan juga terjadi peningkatan skor Motivasi Belajar Siswa pada pra 

siklus sebesar 74,00% setelah dilakukan tindakan pada siklus I skor meningkat 

menjadi 77,31% dengan peningkatan skor sebesar 3,31%. Pada siklus I sebesar 

77,31% meningkat menjadi 82,63% pada siklus II atau terjadi peningkatan skor 
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sebesar 5,32%. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif teknik Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan 

motivasi belajar mata pelajaran akuntansi dasar pada kelompok belajar siswa 

kelas X SMK di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.  

Penulis berharap hasil penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan 

penerapan model pembelajaran kooperatif teknik Think Pair Share (TPS). 

Sehingga guru dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa dan diharapkan dalam penelitian ini maka 

guru akan lebih sering menerapkan teknik pembelajaran kooperatif untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa karena motivasi belajar berperan penting 

dalam pembelajaran. Rekomendasi bagi para peneliti selanjutnya diharapkan 

supaya  mengembangkan penelitian sejenis yang dapat berkontribusi positif dan 

mendukung keberhasilan pembelajaran. 
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