
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian survey, metode survey 

digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah 

(bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan 

data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur 

dan sebagainya (perlakuan tidak seperti dalam eksperimen).
61

 Penelitian 

survey digunakan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penguasaan 

komputer dan persamaan akuntansi terhadap kemampuan siswa 

mengaplikasikan MYOB kelas XII Akuntansi dalam lingkungan sekolah 

di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Selatpanjang. Untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh tersebut penulis menggunakan rumus 

regresi linier berganda.  

 

B. Pendekatan dan Desain Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 

jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat 

dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-

cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Pendekatan kuantitatif 

memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai 
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karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang dinamakannya 

sebagai variabel. Dalam pendekaran kuantitatif hakekat hubungan 

diantara variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang 

obyektif.
62

 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini terdapat dua variabel independen dan satu 

variabel dependen. Dalam paradigma ini terdapat 3 rumusan masalah 

deskriptif, dan 4 rumusan asosiatif (3 korelasi sederhana dan 1 korelasi 

ganda).
63

 Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

X1 = Pengusaan Komputer 

X2 = Penguasaan Persamaan Akuntansi 

Y = Kemampuan Siswa Mengaplikasikan MYOB 

Gambar 3.1  Paradigma ganda dengan dua variabel independen X1 dan X2, 

dan satu variabel dependen Y. Untuk mencari hubungan X1 

dengan Y dan X2 dengan Y, menggunakan teknik korelasi 

sederhana. Untuk mencari hubungan X1 dengan X2 secara 

bersama-sama terhadap Y menggunakan korelasi ganda. 

                                                             
62

V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 

2014), hal. 6 
63

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: ALFABETA, 2012), hal. 68 

 

         

 

 
X1 

 
Y 

 
X2 



54 

 

C. Waktu dan Tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 24 Maret – 8 Mei 2017. Penelitian 

ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 

Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. 

  

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian yang akan diteliti yaitu siswa kelas XII jurusan 

Akuntansi di SMK Negeri 1 Selatpanjang. Sedangkan yang menjadi 

objeknya yaitu pengaruh penguasaan komputer dan persamaan akuntansi 

di SMK Negeri 1 Selatpanjang. 

 

E. Populasi dan Sampel 

1) Populasi penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
64

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

jurusan akuntansi di SMK Negeri 1 Selatpanjang berjumlah 190 orang, 

2) Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara stratified 

random sampling. Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai 

beraneka ragama terdiri dari berbagai golongan, atau berstrata secara 
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proporsional
65

 Sampel yang diambil adalah siswa kelas XII Akuntansi 

dengan jumlah siswa sebanyak 62 siswa, yang terdiri dari kelas XII 

Akuntansi 1 sebanyak 33 siswa dan XII Akuntansi 2 sebanyak 29 

siswa.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

penulis mengambil data primer. Adapun data primer adalah data yang 

diperoleh dari lapangan dengan teknik sebagai berikut: 

1. Angket atau Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada para responden untuk dijawab.
66

 Kuisioner 

ini bertujuan untuk mengukur penguasaan komputer dan kemampuan 

siswa mengaplikasikan  

2. Observasi, yaitu peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengukur 

penguasaan komputer dan MYOB siswa kelas XII Akuntansi di SMK 

Negeri 1 Selatpanjang. Observasi juga dilakukan untuk mengetahui 

penguasaan komputer siswa dan kemampuan siswa mengaplikasikan 

MYOB.  

3. Tes, yaitu salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan (meyakinkan) dari buah 
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mean sampel dari dua variabel yang dikomparatifkan.
67

 Peneliti 

memberikan tes berupa soal-soal yang berhubungan dengan 

penguasaan materi persamaan akuntansi. Tes ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui penguasaan materi persamaan akuntansi, 

penguasaan komputer dan MYOB dari segi hasil pada siswa kelas XII 

Akuntansi SMK Negeri 1 Selatpanjang. 

4. Dokumentasi, yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, file dokumenter, data yang 

relevan penelitian.
68

 Peneliti meminta daftar data yang dibutuhkan, 

seperti RPP, sejarah sekolah, data siswa dan lain sebagainya di SMK 

Negeri 1 Selatpanjang. 

 

G. Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Validitas data yang ditentukan oleh proses pengukuran yang 

kuat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validititas 

yang tinggi apabila instrumen tersebut mengukur apa yang sebenarnya 

diukurInstrumen yang diuji dalam penelitian ini yaitu tes tentang 

penguasaan persamaan akuntansi. Menurut Sugiyono instrumen yang 

valid adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 
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untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.
69

 Untuk melakukan uji 

validitas suatu instrumen, harus mengkorelasikan antara skor soal yang 

dimaksud dengan skor totalnya. Untuk menentukan koefisien korelasi 

tersebut digunakan rumus korelasi produk moment sebagai berikut:
70

 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

Keterangan : 

 : Koefisien validitas 

 : Jumlah responden 

 : Skor item 

  : Skor total dimana                      

Setelah setiap butir instrumen dihitung besarnya koefisien 

korelasi dengan skor totalnya maka selanjutnya adalah menghitung uji-t 

dengan rumus sebagai berikut: 

        
 √   

√    
 

Keterangan : 

   : Nilai t hitung 

   : Koefisien korelasi hasil r hitung 

   : Jumlah responden. 
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Interpretasi dilakukan dengan cara membandingkan nilai t 

hitung dengan distribusi (Tabel t) untuk α = 0,005 dan derajad 

kebebasan (dk = n-2) kaidah keputusannya sebagai berikut:  

a. jika thitung ≥  t table berarti valid dan 

b. Jika thitung< t table berarti tidak valid 

Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat dari output SPSS, 

yakni dengan membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Apabila 

nilai hitung lebih besar dari nilai tabel maka dapat dikatakan bahwa 

item pertanyaan tersebut valid, sebaliknya jika nilai hitung lebih rendah 

dari nilai tabel, maka item tersebut perlu digugurkan dan diganti dengan 

item lain yang valid.
71

 

Apabila instrumen tersebut valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Sedangkan apabila instrumen tersebut tidak valid maka instrumen 

tersebut harus diganti atau dihilangkan. 

2. Uji Reliabilitas 

Realibilitas adalah kemampuan alat ukur untuk melakukan 

pengukuran secara cermat. Alat ukur atau instrumen yang diuji dalam 

penelitian ini yaitu tes tentang penguasaan akuntansi. Alat ukur dapat 

dikatakan reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang 
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berbeda.
72

 Rumus yang digunakan untuk mengukur reliabuilitas 

instrument adalah dengan teknik belah dari Spearmen Brown sebagai 

berikut:
73

 

   
   
    

 

Keterangan:  

    reliabilitas internal seluruh instrument 

    Korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua. 

Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 

dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik.
74

 Instrumen yang reliabel 

adalah intrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 

obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Artinya 

instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang memberikan hasil 

yang sama walau waktu yang digunakan berbeda. Sedangkan apabila 

instrumen tersebut tidak reliabel maka instrumen tersebut harus di 

ganti atau dihilangkan. 

 

3. Uji Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan untuk 

menyatakan apakah suatu soal termasuk ke dalam kategori mudah, 

sedang, atau sukar. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu 
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mudah atau tidakterlalu sukar. Persamaan yang digunakan untuk 

menentukan tingkat kesukaran (p) adalah: 

  
∑ 

 
 

 

Keterangan 

   : Proporsi menjawab benar pada butir soal tertentu. 

∑  : Jumlah peserta tes yang menjawab benar. 

   : Jumlah peserta tes yang menjawab.
75

  

 

TABEL III. 1 

TINGKAT KESUKARAN SOAL 

Tingkat Kesukaran Soal (P) Kategori soal 

P >  0,70 Mudah 

0,30 < p ≤ 0,70 Sedang 

p < 0,30 Sukar 

Sumber: Hartono (2010: 39) 

 

 

4. Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah angka yang menujukkan perbedaan 

kelompok tinggi dengan kelompok rendah. Untuk menghitung daya 

pembeda digunakan indek diskriminasi yaitu: 

  
   
  
 
   
  

 

Keterangan: 

    : Banyaknya penjawab dengan benar dari kelompok tinggi. 

    : Banyaknya penjawab dari kelompok tinggi. 

    : Banyaknya penjawab dengan benar dari kelompok rendah. 

    : Banyaknya penjawab dari kelompok rendah.
76
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TABEL III. 2 

INDEKS DISKRIMINASI SOAL 

 

Indek Diskriminasi Evaluasi 

Lebih dari 0,40 Bagus sekali 

0,30-0,39 Bagus tapi perlu peningkatan 

0,20 - 0,29 
Belum memuaskan dan perlu 

diperbaiki 

Kurang dari 0,20 Jelek dan harus dibuang 

     Sumber: Hartono (2010: 42) 

 
 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Survey 

Analisis survey terhadap masing-masing variabel yaitu 

variabel penguasaan komputer, variabel penguasaan persamaan 

akuntansi dan variabel kemampuan siswa mengaplikasikan MYOB. 

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan 

teknik analisis deskriptif kuantitatif. Kemudian peneliti 

mempresentasekan dengan presentase sebagai berikut: 

0 – 20 % = Sangat Lemah 

21 % - 40 % = Lemah 

41 % - 60 % = Cukup 

61 % - 80 % = Kuat 

81 % - 100% = Sangat Kuat
77

 

                                                                                                                                                                       
76

Ibid., h. 40 
77

Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

h. 15 



62 

 

Statistik deskriptif merupakan kegiatan statistik yang dimulai 

dari pengumpulan data, menyusun atau mengatur data, mengolah data, 

menyajikan dan menganalisis data angka, guna memberikan gambaran 

tentang suatu gejala, peristiwa atau keadaan.
78

 Setelah data terkumpul 

melalui observasi dan tes, data tersebut diolah untuk memperoleh 

data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus persentasi. 

Masing-masing pernyataan variabel dengan menggunakan rumus: 

P =
 

 
      

Keterangan: 

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasinya. 

N = Number of Cases (jumlah frekuensi/ banyaknya individu). 

P = Angka persentase.
79

 

Data yang telah dipersentasikan kemudian direkapitulasikan 

dengan kriteria sebagai berikut: 

a. 81% - 100% dekategorikan sangat baik. 

b. 61% - 80% dikategorikan baik. 

c. 41% - 60% dikategorikan cukup baik. 

d. 21% - 40% dikategorikan kurang baik. 

e. 0% - 20% dikategorikan sangat tidak baik.
80
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2. Analisis Inferensial 

Analisis inferensial pada penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan agar hasil penelitian dapat dibuat kesimpulan pengujian 

hipotesis secara generalisasi. Analisis inferensial yang digunakan 

adalah regresi berganda. Tahapan analisis regresi yang dilakukan 

untuk menguji hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

a) Uji Normalitas 

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih 

dulu akan dilakukan pengujian normalitas data. Uji normalitas 

berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan 

berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini 

dilakukan bantuan SPSS 20.0for windows. Teknik uji normalitas 

yang dapat digunakan dalam menguji distribusi normal data 

diantaranya  probability plot dan kolmogorov smirnov.Pada 

penelitian ini untuk menguji apakah distribusi data normal 

ataukah tidak, dilakukan dengan metode uji kolmogorov-smirnov. 

Kaidah yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

sebaran data adalah jika p > 0,05 maka sebaran normal atau 

tidaknya sebaran data adalah jika p < 0,05 maka sebaran tidak 

normal.
81
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b) Regresi Linear Berganda 

Teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis 

kuantitatif. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel X1 (penguasaan komputer) dan variabel X2 

(penguasaan persamaan akuntansi) dengan variabel Y 

(Kemampuan siswa mengaplikasikan program MYOB). Teknik 

korelasi yang digunakan adalah dengan analisis regresi linear 

berganda.  

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penguasaan 

komputer dan persamaan akuntansi terhadap kemampuan siswa 

mengaplikasikan program MYOB, maka data yang dianalisa 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik 

analisa regresi linier berganda.
82

 

  Ŷ = a + b1X1 + b2X2 

Dimana: 

Ŷ   = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

X1 dan X2 = Variabel Independen 

a  = konstanta (nilai Ŷ apabila X1, X2...Xn = 0) 

b  = koefisiens regresi (nilai peningkatan atau 

penurunan) 
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Model regresi dapat dipakai untuk meramalkan 

pelaksanaan kemampuan siswa mengaplikasikan program 

MYOB. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mencari signifikan 

korelasi antar kedua variabel bisa menggunakan rumus korelasi 

product moment.
83

 

c) Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji hipotesis yang 

telah diajukan sebelumnya. Untuk uji hipotesis, maka dilakukan 

interprestasi besarnya koefisien korelasi dengan regresi berganda 

menggunakan uji t (parsial) dan uji F (simultan) dengan rumus: 

Y =                    

Dimana:  

a = 
(∑ )(∑  ) (∑ )(∑  )

 ∑   (∑ ) 
 

b1= 
 ∑    (∑  ) (∑ )

 ∑  
  (∑  )

  

b2 = 
 ∑    (∑  ) (∑ )

 ∑  
  (∑  )

  

b3 = 
 ∑    (∑  ) (∑ )

 ∑  
  (∑  )

  

Keterangan : 

Y = nilai yang diprediksikan 

a = konstanta atau bila harga X= 0 

b = koefisien regresi 

X1 = nilai variabel independen pertama 

X2 = nilai variabel independen kedua 

X3 = nilai variabel independen ketiga.
84
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Mencari signifikan korelasi antara tiga variabel bisa 

menggunakan rumus 

  (     )  √
  ∑        ∑       ∑   

∑  
 

Dimana : 

R = angka indeks korelasi 

∑    = jumlah seluruh skor    dikalikan dengan skor y 

∑    = jumlah seluruh skor    dikalikan dengan skor y 

∑    = jumlah seluruh skor    dikalikan dengan skor y 

∑ 
 
 = jumlah seluruh skor Y dikuadratkan  

Besarnya koefisien korelasi dapat diinterpretasikan dengan 

menggunakan rumus tabel “r” yaitu: 

dk penyebut  = n – m – 1 

dk pembilang = m 

Dimana: 

n = banyak anggota sampel (responden) 

m = banyak prediktor 

Kriteria pengujian berdasarkan probabilitas sebagai berikut : 

1) Jika probabilitas (signifikansi) lebih besar dari (α) = 0,05, 

maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

2) Jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari (α) = 0,05, 

maka variabel independen secara individual berpengaruh 
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terhadap variabel dependen. Nilai yang lebih besar adalah 

variabel yang paling berpengaruh. 

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut 

1) Hipotesis diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

2) Hipotesis ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan : 

a. Jika thitung> ttabel, maka Hipotesis diterima 

b. Jika thitung< ttabel, maka Hipotesis ditolak 

d) Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari 

variabel independent (Penguasaan Persamaan Akuntansi dan 

Penguasaan Komputer) terhadap variabel dependen (Kemampuan 

siswa mengaplikasikan MYOB) secara bersamaan. Dengan cara 

membandingkan F hitung dengan F tabel.  

Jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima, 

artinya semua variabel X bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel Y. 

e) Kontribusi pengaruh variabel X1,X2 terhadap Y 

Menghitung besarnya sumbangan variabel X1,X2 terhadap 

variabel Y dengan rumus: 
85
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KD = R
2
X 100% 

 Dimana: 

 KD = Koefisien Determinasi/ Koefisien Penentu 

 R
2
  = R square 

Data yang penulis peroleh akan diproses dengan 

menggunakan bantuan perangkat komputer melalui program 

SPSS (Statisca Product and Servis Solution) versi 21.0 for 

Windows.
86

 SPSS merupakan salah satu program komputer yang 

digunakan dalam mengolah data statistik. 
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