
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukankan di SMA Negeri 2 Kundur Kabupaten Karimun.

Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa persoalan-persoalan

yang diteliti ada di lokasi ini. Selain dari itu, dari segi pertimbangan waktu dan

biaya, lokasi penelitian ini dapat penulis jangkau sehingga peneliti dapat

melakukan penelitian dilokasi tersebut.

Sesuai dengan judul penelitin ini yaitu peran guru akuntansi mengatasi

kesulitan belajar siswa dalam belajar akuntansi materi laporan keuangan

perusahaan jasa Jurusan IPS di SMA Negeri 2 Kundur Kabupaten Karimun.

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan yaitu dari bulan April sampai

bulan Mei (Tahun Pelajaran 2012-2013). Namun sebelum mengadakan penelitian,

terlebih dahulu diadakan peninjauan lapangan atau studi pendahuluan yang

bertujuan untuk mengengetahui gejala-gejala atau permasalahan yang ada di

sekolah.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah guru akuntansi kelas XI dan

siswa kelas XI Jurusan IPS di SMA Negeri 2 Kundur Kabupaten Karimun.

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peran guru akuntansi

dalam mengatasi kesulitan belajar siswa dalam belajar akuntansi materi laporan

keuangan perusahaan jasa di SMA Negeri 2 Kundur Utara Kabupaten Karimun.



C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah guru akuntansi kelas XI Jurusan IPS

di SMA Negeri 2 Kundur Kabupaten Karimun yang berjumlah 1 (satu) orang dan

siswa kelas XI yang terdiri dari dua kelas dan berjumlah 52 orang, dengan rincian

kelas XI.IPS.1 berjumlah 26 orang dan kelas XI.IPS.2 berjumlah 26 orang. karena

populasinya tidak banyak, maka penulis mengambil semua populasi sebagai

sampel.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

a. Angket, yaitu penulis menunjukkan sejumlah pertanyaan tertulis untuk

dijawab responden guna mengetahui apakah guru berperan dalam mengatasi

kesulitan belajar siswa.

b. Observasi, yaitu langsung melakukan pengamatan dilapangan untuk melihat

gejala-gejala yang terjadi dan peran guru akuntansi dalam mengatasi kesulitan

belajar pada mata pelajaran akuntasi materi laporan keuangan perusahaan

jasa. Observasi ini digunakan untuk mencari data tambahan dan dilakukan

empat kali observasi.

c. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan wawancara

langsung dengan menggunakan pedoman wawancara dengan pihak-pihak

terkait seperti guru akuntansi, kepala sekolah dan lainnya guna mendukung

data dari angket.

d. Dokumentasi, yaitu penulis mendapatkan sejumlah data dari yang ada di

sekolah. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang



menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen secara tertulis maupun

gambaran. Dokumen yang dihimpun dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus

masalah.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif dengan persentase. Caranya adalah apabila semua data yang telah

terkumpul, lalu diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data kualitatif dan

data kuantitatif. Terhadap data yang bersifat kualitatif yaitu digambarkan dengan

kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategorinya untuk

mendapatkan kesimpulan. Selanjutnya terhadap data yang bersifat kuantitatif

adalah data yang berwujud angka dipresentasekan dan ditafsirkan. Kesimpulan

analisis data atau hasil penelitian dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat (kualitatif),

teknik semacam ini disebut deskriptif dengan persentase.

Dengan rumusan sebagai berikut:

P = 	 	100
Keterangan : P : Angka Persentase

F : Frekuensi yang dicari

N : Jumlah Frekuensi

Adapun peran guru akuntansi mengatasi kesulitan siswa dalam proses

belajar akuntansi materi laporan keuangan perusahaan jasa dapat diklasifikasikan

kedalam lima kategori yaitu; sangat berperan, berperan, cukup berperan, kurang

berperan, dan tidak berperan yang dapat dipresentasekan sebagai berikut:



1. 81% - 100% dikategorikan sangat berperan /sangat baik

2. 61% - 80% dikategorikan berperan / baik

3. 41% - 60% dikategorikan cukup berperan / cukup baik

4. 21% - 40% dikategorikan kurang berperan kurang baik

5. 0% - 20% dikategorikan tidak berperan / tidak baik.1

1 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung, Alfabeta, 2010, hal 15


