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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 02 April sampai dengan 09 Mei

2018, sedangkan tempat penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah

Kejuruan Negeri 1 Tembilahan semester genap Tahun Ajaran 2018/2019.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa-siswi kelas XI

Akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tembilahan, dan yang

menjadi objek penelitian ini adalah pengaruh kompetensi guru dalam menguasai

materi pembelajaran akuntansi terhadap keaktifan belajar siswa kelas XI

Akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tembilahan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.45 Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI akuntansi di Sekolah

Menengah Kejuruan Negeri 1 Tembilahan, yang berjumlah 76 orang siswa

yang terdiri dari 2 kelas.

45 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D,
Bandung: Alfabeta, 2011, h.80
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Menurut Suharsimi Arikunto, jika populasinya kurang dari 100,

lebih baik diambil semua sebagai sampel sehingga penelitiannya merupakan

penelitian populasi atau sensus.46 Mengingat jumlah populasi kurang dari 100

maka peneliti menggunakan metode sampel total (total sampling), yakni

seluruh populasi menjadi anggota atau responden yang akan dijadikan

sampel, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.

D. 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

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi tentang aspek-aspek atau karakteristik yang melekat

pada responden. 47 Penulis menggunakan jenis angket tertutup sehingga

responden tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan. Metode angket

yang disusun dengan menggunakan angket model skala Likert. Skala Likert

dengan lima alternatif jaawaban, yaitu :

Selalu (SL) diberi skor 5

Sering (S) diberi skor 4

Kadang-kadang (KD) diberi skor 3

46 Sofar Silaen & Widiyono, Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan
Tesis, Penerbit: In Media, 2013, h.90

47 Hartono, Analisis Item Instrumen, Pekanbaru: Zanafa Publising, 2010, h.75
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Jarang (JR) diberi skor 2

Tidak Pernah (TP) diberi skor 1 48

2. Observasi

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data

melalui pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian. Dalam aspek yang

bertujuan sebagai data penguat untuk mengetahui tentang kompetensi guru

dalam menguasai materi pembelajaran akuntansi terhadap keaktifan belajar

siswa kelas XI di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tembilahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah 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.

Dengan meminta data tentang profil sekolah, daftar nama siswa, dan guru

serta hal-hal yang berhubungan dengan administrasi sekolah yang berupa

arsip, tabel dan foto-foto, data ini diperoleh dari TU Sekolah Menengah

Kejuruan Negeri 1 Tembilahan.

E. Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas

Sugiyono menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti alat ukur

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya

48 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2013,
h.149
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diukur.49 Untuk mengetahui validitas instrumen bila harga korelasi ˂ 0,30,

maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid, sehingga

harus diperbaiki atau dibuang.50

2. Uji Reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data

yang sama.51 Menurut Hair nilai reliabilitas Alpha Croanbach alat ukur dalam

melakukan penelitian dengan nilai 0,60 hingga 0,70 adalah nilai terendah

yang dapat diterima.52 Hal ini berarti bila ˂ 0,60, maka dapat disimpulkan

bahwa butir instrumen tersebut tidak reliabel.

3. Teknik Data Kuantitatif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis kuantitatif. Analisis data digunakan untuk mengetahui variabel X

(Kompetensi guru dalam menguasai materi pembelajaran akuntansi) terhadap

variabel Y (keaktifan belajar siswa) . Teknik kolerasi yang digunakan adalah

dengan analisis regresi linier sederhana. Sebelum masuk ke rumus statistik,

terlebih dahulu data yang diperoleh untuk masing-masing alternatif jawaban

dicari persentase jawabannya pada item pertanyaan masing-masing variabel

dengan rumus :

P = F x 100 %

N

49 Sugiyono, Op.Cit, h.121
50 Ibid, h.126
51 Ibid, h.121
52 Iskandar, Metode Penelitian dan Sosial : Kualitatif dan Kuantitatif, Jakarta: Gaung

Persada Press, 2010, h.95
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Keterangan :

P = Angka Presentase

F = Frekuensi yang dicari

N = Number Of Case (Jumlah Frekuensi/banyaknya individu)53

Data yang telah dipersentasikan kemudian direkapitulasikan dan

diberi kriteria sebagai berikut :

a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik.

b. 61% - 80 % dikategorikan baik.

c. 41% - 60 % dikategorikan cukup baik.

d. 21% - 40 % dikategorikan kurang baik.

e. 0% - 20% dikategorikan tidak baik.54

4. Perubahan Data Ordinal ke Interval

Data yang diperoleh berupa data ordinal yang kemudian akan diubah

menjadi data interval,  dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Ti = 50 + 10 (Yi – Y)
SD

Keterangan :

Yi = Variabel data ordinal

Y = Mean (rata-rata)

SD = Standar Deviasi

53 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h.43
54 Riduwan, Op.Cit, h.15
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5. Analisis Regresi Linier Sederhana

Data yang sudah diberi kategori/kriteria kemudian dimasukkan

kedalam rumus dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana dengan

metode kuadrat terkecil yang berguna untuk mencari pengaruh variabel

prediktor (bebas) terhadap variabel kriterium (terikat). Regresi linear

sederhana membandingkan antara Fhitung dan Ftabel.

Persamaan linear sederhana dengan menggunakan metode kuadrat

terkecil adalah sebagai berikut :

Ŷ = a + b X

Dimana :

Ŷ = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan.

a = Harga konstan (ketika X=0)

b = Koefisiensi regresi

X = Nilai variabel independen.55

Harga  a dan b untuk regresi linier sederhana dapat dihitung dengan rumus :56

a = (Ʃy) (Ʃx2) – (Ʃx) (Ʃxy)

n Ʃx2 – (Ʃx)2

b = n Ʃxy – (Ʃx) (Ʃy)

n Ʃ x2 – (Ʃx)2

Keterangan :

Y = nilai yang diprediksikan

a = konstanta

55 Ibid, h.148
56 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.160
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bX = variabel independent (variabel bebas mempengaruhi)

Langkah selanjutnya setelah data tersebut linear dimasukkan

kedalam rumus Korelasi Product Moment untuk menguji hipotesis penelitian,

rumusnya yaitu :

rxy = N ƩXY - (ƩX) (ƩY)

{NƩX2 - (ƩX)2} {N ƩY2 – (ƩY)2

Dimana :

Rxy = Angka indeks korelasi “r” product moment

N = Sampel

ƩXY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y

ƩX = Jumlah seluruh skor X

ƩY = Jumlah seluruh skor Y57

Besarnya koefisien korelasi dapat diinterpretasikan dengan

menggunakan rumus tabel nilai “r” Product Moment.

Df = N – nr

Dimana :

Df = Degrees of freedom

N = number of cases

57 Ibid, h.84
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Nr = banyaknya variabel yang dikorelasikan.58

6. Uji Hipotesis

Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji r (pengujian hipotesis)

yaitu Membandingkan rh (r hitung) dari hasil perhitungan dengan  rt (r tabel)

dengan ketentuan :

a. Jika rh ≥ rt maka Ha diterima, Ho ditolak.

b. Jika rh ≤ rt maka Ha diterima, Ho ditolak.

7. Kontribusi Pengaruh Variabel X Terhadap variabel Y

Menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y

dengan rumus :

KD = R2X 100%

Dimana :

KD = Nilai Koefisien Determinan/Koefisien Penentu

R2 = R Square59

Data yang diperoleh akan diproses dengan menggunakan bantuan

perangkat komputer melalui program SPSS (Statistica Program Society

Science) versi 16.00 for windows dalam mengolah data statistik.

58 Ibid, h.88
59 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik Deskriptif, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008,

h.248


