
   
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di semester genap tahun 

ajaran 2016/2017 dan dilakukan di SMK Muhammadiyah 02 Pekanbaru. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas XI Jurusan Akuntansi di SMK 

Muhammadiyah 02 Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objeknya yaitu pengaruh 

penerapan media software MYOB terhadap kemandirian belajar siswa mengelola 

siklus akuntansi perusahaan dagang Jurusan Akuntansi di SMK Muhammadiyah 

02 Pekanbaru. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa Jurusan Akuntansi di 

SMK Muhammadiyah 02 Pekanbaru yang berjumlah 351 orang. Sampel dari 

penelitian ini yaitu kelas XI Jurusan Akuntansi berjumlah 121 orang dengan 

menggunakan teknik stratified sampling. 

 

 

 

 

 



   
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik : 

   Kuisioner atau angket 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para 

responden untuk dijawab.
74

 Kuisioner ini bertujuan untuk mengukur penerapan 

media software MYOB yang dilakukan oleh guru dan kemandirian belajar 

siswa mengelola siklus akuntansi perusahaan dagang. Adapun kuisioner atau 

angket terlampir. 

   Analisis Dokumen 

Analisis dokumen lebih mengarah pada bukti konkret. Dengan instrumen ini, 

kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat 

mendukung penelitian kita.
75

 Metode ini digunakan untuk memperoleh daftar 

nama siswa, dan guru serta hal-hal yang berhubungan dengan administrasi 

sekolah yang berupa arsip, tabel-tabel dan foto-foto, data ini diperoleh dari TU 

SMK Muhammadiyah 02 Pekanbaru. 
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E. Teknik Analisa Data 

   Uji Validitas 

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu 

instrumen.
76

 Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Untuk mengukur validitas digunakan 

anlisis faktor yakni mengkorelasikan skor item instrumen dan skor totalnya 

dengan bantuan SPSS      for windows.  adapun yang digunakan adalah 

Corerected Item-Total Corelation rumusnya adalah : 

                             ri(x-   =
        

√[                 ]
 

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.
77

 

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. 
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   Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketepatan instrumen atau 

ketetapan siswa dalam menjawab alat evaluasi tersebut. Suatu alat evaluasi 

(instrument) dikatakan baik bila reliabilitasnya tinggi. Untuk mengetahui apakah 

suatu tes memiliki reliabilitas tinggi, sedang atau rendah dapat dilihat dari nilai 

koefisien reliabilitasnya dengan rumus :
78

 

    [
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∑    
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Keterangan : 

    =   Koefisien Reliabilitas 

Si =   Standar Deviasi butir ke-i 

St =   Standar Deviasi skor total 

n =   Jumlah soal tes yang diberikan 

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

diterima, dan di atas 0,8 adalah baik.
79

 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. 

 

 

                                                             
78

 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) 

hal. 90 
79

 Ridwan, Loc.Cit, 2012, hal. 120. 



   
 

   Analisis Data Deskriptif 

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X 

(penerapan media software MYOB) terhadap variabel Y (kemandirian belajar 

siswa mengelola siklus akuntansi perusahaan dagang). Teknik korelasi yang 

digunakan adalah dengan analisis regresi linear sederhana. Sebelum masuk ke 

rumus statistik, terlebih dahulu data yang diperoleh untuk masing-masing 

alternatif jawaban dicari persentase jawabannya pada item masing-masing 

variabel dengan rumus : 

P = 
 

 
 x 100 

Keterangan : 

P = Presentase 

F = frekuansi 

N = Jumlah Sampel 

Hasil pengolahan data dengan presentase selanjutnya ditafsirkan kedalam 

klasifikasi sebagai berikut : 

   81%-100% dikategorikan sangat baik 

   61%-80% dikategorikan baik 

   41%-60% dikategorikan cukup baik 

   21%-40% dikategorikan kurang baik 

   0%-20% dikategorikan tidak baik. 
80
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   Mengubah Data Ordinal ke Interval 

Data yang diperoleh dari angket berupa data ordinal yang kemudian akan 

diubah menjadi interval, yaitu dengan menggunakan rumus : 

         
      

  
 

Keterangan : 

Yi   =   Variabel data ordinal 

Y    =   Mean (rata-rata) 

SD  =  Standar Deviasi
81

 

   Uji Linieritas 

Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut : 

Ha :  Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk yang linier. 

Ho :  Distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk yang linier. 

Dengan dasar pengambilan sebagai berikut : 

Jika probabilitas < 0.05 Ha diterima dan Ho ditolak. 

Jika probabilitas > 0.05 Ha ditolak dan Ho diterima. 

   Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki 

distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik paramaterik, jika data 

tidak berdistribusi normal dapat dipakai statistik non paramaterik. Uji normalitas 

adalah melakukan perbandingan antara data yang kita miliki dengan data 

berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan 
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data kita. Untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan 

Chi kuadrat (  ). 

    
        

 

  
 

Keterangan : 

   = Chi kuadrat hitung 

   = frekuensi yang diharapkan 

   = frekuensi/jumlah data hasil observasi 

Kriteria : 

Chi kuadrat hitung > chi kuadrat table maka data tidak berdistribusi normal 

Chi kuadrat hitung < chi kuadrat table maka data berdistribusi normal
82

 

   Regresi Linier Sederhana 

Bentuk persamaan regresi adalah sebagai berikut :
83

 

 

 ̂       

Dimana : 

 ̂ = Kemandirian belajar siswa mengelola siklus akuntansi perusahaan dagang 

  = Konstanta 

  = Koefisien 

  = Penerapan media software MYOB 

Rumus di atas merupakan rumus regresi X atas Y, dimana dalam 

menghitung harga a dan b dapat digunakan rumus berikut ini : 
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Rumus:    
 ∑    ∑     ∑   ∑   

 ∑    ∑   
 

  
 ∑    ∑   ∑  

 ∑    ∑   
 

Teknik product moment dikembangkan oleh Karl Pearson yang digunakan 

untuk mencari korelasi antara dua variabel. Teknik korelasi product moment 

disebut juga teknik korelasi person.
84

 

Penggunaan teknik korelasi product moment apabila variabel yang 

dikorelasikan bersifat homogen (hampir homogen), berbentuk data yang bersifat 

kontinu, regresinya merupakan regresi linear.  

Tujuannya untuk mengetahui kebenaran Ha atau Ho dengan jalan 

membandingkan besarnya “r” yang telah diperoleh dalam proses perhitungan atau 

“r” observasi (ro  dengan besarnya “r” yang tercantum dalam tabel niai “r” 

Product Moment (rt), dengan terlebih dahulu mencari derajat bebasnya (db) atau 

degrees of freedoms (df) yang rumusnya adalah:
85

 

Df = N- nr 

Dengan :  

df = degree of freedom 

N = Number of class 

Nr = banyaknya variabel yang dikorelasikan 

Jika ro sama dengan atau lebih besar dari pada rt maka hipotesa alternatif 

(Ha) diterima berarti memang benar antara variabel X dan variabel Y ada 

hubungan yang signifikan, dan sebaliknya Ho ditolak. 
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   Kontribusi Pengaruh Variabel X (penerapan media software MYOB) 

terhadap variabel Y (kemandirian belajar siswa mengelola siklus 

akuntansi perusahaan dagang) 

 

Menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y dengan 

rumus:
86

 

KD =    x 100 % 

Dimana : 

KD = Koefisien Determinasi / Koefisien Penentu 

   = R square 

Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan bantuan 

perangkat komputer melalui program SPSS (Statistica Product and Servis 

Solution) Versi 21.0 for windows. SPSS merupakan salah satu program komputer 

yang digunakan dalam mengolah data statistik.  
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