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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

Aku telah mencapai sebuah kesimpulan yang menakutkan bahwa aku 

adalah unsur penentu di dalam kelas. 

Pendekatan pribadikulah yang menciptakan iklimnya 

Suasana hatikulah yang membuat cuacanya. 

Sebagai seorang Guru, aku memiliki kekuatan yang sangat besar untuk 

membuat hidup seseorang menderita atau gembira. 

Aku bisa menjadi alat penyiksa atau pemberi ilham, bisa bercanda atau 

mempermalukan, melukai atau menyembuhkan. 

Dalam semua situasi, reaksikulah yang menentukan, apakah sebuah 

krisis akan memuncak atau mereda dan apakah seseorang akan 

diperlakukan sebagai manusia atau direndahkan. 

( Haim Ginott) 
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ABSTRAK 

Fatmawati. Pengaruh Metode Diskusi Terhadap Critical Thinking Siswa Pada 

Mata Pelajaran Pajak (Studi Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 

14 Jakarta. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 

Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta. Juni 2013. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh metode 

diskusi terhadap tingkat critical thinking siswa dengan cara melihat perbedaan 

critical thinking siswa  antara siswa yang diajarkan dengan metode diskusi dan yang 

diajarkan  dengan metode ceramah variatif pada mata pelajaran pajak pada siswa 

kelas XI Akuntansi SMK Negeri 14 Jakarta. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode eksperimen dengan menggunakan dua kelompok perbandingan. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive 

sampling. Sampel penelitian diambil sebanyak 64 siswa maka berdasarkan tabel 

penentuan jumlah sampel diambil 55 siswa. Dengan komposisi 27 siswa kelas X I 

Akuntansi 2 yang menggunakan metode diskusi dan 28 siswa kelas XI Akuntansi 3 

yang menggunakan metode ceramah variatif. 

Data critical thinking  diperoleh dengan menggunakan instrumen berbentuk 

skala likert. Dimana variabel X dari 43 pernyataan yang telah dikalibrasi validitasnya, 

yang valid sebanyak 36 butir pernyataan, sisanya 7 butir drop. Kemudian dihitunglah 

reliabilitasnya dengan menggunakan rumus alpha cronbach. Hasil reliabilitas variabel 

X sebesar 0,93. Hal ini membuktikan bahwa instrumen tersebut valid dan reliabel. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji perbedaan dua rata-rata (uji-t). Uji 

persyaratan data dilakukan dengan uji normalitas data dengan liliefors, uji 

homogenitas data dengan uji F. 

Hasil normalitas data untuk variabel X1, menghasilkan Lhitung (Lo) sebesar 

0,158667 dibandingkan dengan Ltabel (Lt) pada taraf signifikansi 0,05 dengan 

jumlah 27 sampel yaitu 0,170511, maka Lo < Lt. Hal ini berarti data variabel X1 

berdistribusi normal. Sedangkan uji normalitas data untuk variabel X2, menghasilkan 

Lhitung (Lo) sebesar 0,1476 dibandingkan dengan Ltabel (Lt) pada taraf signifikansi 

0,05 dengan jumlah 28 sampel yaitu 0,167438, maka Lo < Lt. Hal ini berarti data 

variabel X2 berdistribusi normal. 

Hasil uji homogenitas data adalah F tabel yang bernilai 1,91 dan t hitung 

bernilai 1,04. Maka Fhitung < F tabel. Hal ini berarti kedua data memiliki varians 

yang homogen. Selanjutnya dilakukan uji perbedaan dua rata-rata, didapat T hitung 

5.08 dan Ttabel yang bernilai 1,67 maka thitung > ttabel. Hasil perhitungan tersebut dapat 

memberikan kesimpulan dari penelitian ini bahwa terdapat perbedaan critical 

thinking siswa yang menggunakan metode diskusi dengan yang menggunakan 

metode ceramah variatif. Karena hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa metode 

diskusi memberikan pengaruh terhadap tingkat critical thinking siswa. 
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ABSTRACT 

 

 

Fatmawati. This research axamines The Influences Of Discussion Method 

Againist Critical Thinking Student On Taxation Subject (Study In State Of 

Vocational School 14 Jakarta). Skripsi, Jakarta: Economics Education Studies 

Program, Concentration In Accounting Education, Department Of Economics And 

Administration, Faculty Of Economics, State University Of Jakarta. Juni 2013. 

 

This study aimed to find out whether there is a the influences of discussion 

method againist critical thinking student on taxation subject (study in state of 

vocational school 14 jakarta) 

This study aims to determine whether there is the influences of discussion 

method againist critical thinking student on taxation subject (study in state of 

vocational school 14 jakarta). The research method used experimental method 

using a static group comparison. 

The sampling technique used purposive sampling technique. The research 

samples are 64 students and based on the table determining the number of samples, 

they are only 55 students. With a composition of 27 students of class X I Accounting 

2, which uses discussion method and 28 students of class XI Accounting 3, which 

uses lecture variatif. 

Data obtained using an instrument is a form of questionnaire with likert scale 

for the variable (Critical Thinking). Where the variable X of 43 statements that have 

been calibrated validity, a valid statement as many as 36 items are valid and 7 items 

are drop. Then reliability process using Cronbach alpha formula. The results of the 

X variable reliability of 0.93. This proves that the instrument is valid and reliable. 

The data analysis technique used is the test of the difference between two average 

(t-test). Test data requirements done liliefors normality test data, test data 

homogeneity of test F. 

The results of the normality of the data for the variable X1, generating Lvalue 

(Lo) of 0.158667 compared to Ltable (Lt) at the 0.05 significance level by the 

number of 27 samples is 0.170511, then the Lo < Lt. It means that the data were 

normally distributed variable X1. While normality test data for variable X2, 

produces Lvalue (Lo) of 0.1476 compared to Ltable (Lt) at the 0.05 level by the 

number of 26 samples is 0.16743, then the Lo < Lt. It means that the data were 

normally distributed variable X2. 

The results of homogeneity test data is Ftables 1.91 and Fvalue is 1,04.  So 

Fvalue < F table. It means that both the data have a homogeneous variance. Then 

test the difference between two average count obtained T-value 5.08 and T-Table is 

1.67 then T-value > T-Table. The results of these calculations can provide the 

conclusions of this study that there is a difference in critical thinking between 

students who uses the discussion method and using lecturer variatif. 
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