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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keterampilan hitung, persepsi 

siswa tentang keterampilan guru mengajar dan cara belajar dengan hasil belajar 

Akuntansi siswa kelas XII IPS semester ganjil di SMA Bina Mulya Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif asosiatif 

dengan pendekatan ex post facto dan survey. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek 

atau subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.  

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2011: 57). Data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada di tempat penelitian sehingga 

menggunakan pendekatan ex post facto dan survey. 

 

Pendekatan ex  post facto adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan cara mengambil data secara langsung di area 

penelitian yang dapat menggambarkan data-data masa lalu dan kondisi lapangan 

sebelum dilaksanakannya penelitian lebih lanjut. Sedangkan yang dimaksud 
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dengan pendekatan survey adalah pendekatan yang 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 (Sugiyono, 2011 : 12). 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 117). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPS SMA Bina Mulya Bandar 

Lampung Tahun 2012 yang terdiri dari dua kelas dengan jumlah seluruhnya 53 

siswa. Untuk perinciannya dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut: 

 

Tabel 8. Data Jumlah Siswa Kelas XII IPS SMA Bina Mulya Bandar 

Lampung Tahun 2012 

 

No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 XII IPS 1 16 10 26 

2 XII IPS 2 18 9 27 

Jumlah 24 19 53 

Sumber: Data Sekunder (TU SMA Bina Mulya Bandar Lampung Tahun 2012) 

 

 

2. Sampel 

Sampel adalah Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2011:118). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang 

memberika peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2011:120). Teknik probability sampling yang 
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digunkan adalah simple random sampling. Dikatakan simple (sederhana) karena 

pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.  

 

Untuk menentukan besarnya sampel dari populasi dalam penelitian ini digunakan 

rumus Cochran yang didasarkan pada jenis kelamin, yaitu 

 

 

 

Keterangan: 

n  = Jumlah sampel minimal 

N = Ukuran populasi  

t  = Tingkat kepercayaan (digunakan 0,95 sehingga nilai t = 1,96) 

d  = Taraf kekeliruan (digunakan 0,05) 

p  = Proporsi dari karakteristik tertentu (golongan) 

q  = 1 – p 

1  = Bilangan konstan (Sudarmanto,2011).  

 

 

Berdasarkan rumus Cochran, maka dapat dihitung besarnya jumlah sampel yang 

terdapat dalam penelitian ini yaitu, 

 p =  = 0,4528; (Proporsi untuk siswa laki-laki) 

 q = 1 –0,4528= 0,5472; (Proporsi untuk siswa perempuan) 

   x 0,4528x 0,5472=0,9518 

  =  = 0,0025 
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Berdasarkan perhitungan di atas, maka besarnya sampel yang akan dijadikan 

objek pada penelitian ini adalah sebanyak 47 siswa. Dengan menggunakan rumus 

Cochran, besarnya jumlah sampel ditentukan dengan mempertimbangkan atau 

memasukkan semua karakter yang terdapat pada populasi sehingga penentuan 

besarnya sampel dapat mencerminkan kondisi populasi yang sebenarnya. 

 

3. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik probability sampling 

dengan menggunakan Simple random sampling. Untuk menentukan besarnya 

sampel pada setiap kelas dilakukan dengan alokasi proporsional agar sampel yang 

diambil lebih proporsional (Nazir, 2003: 82). hal ini dilakukan dengan cara: 

 

Jumlah sampel tiap kelas =   X jumlah tiap kelas 

Tabel 9. Perhitungan Proporsi Sampel Setiap Kelas 

 

No 

 

Kelas Perhitungan Jumlah Siswa (Sampel) 

 

1 

 

2 

 

XI IPS 1 

 

XI IPS 2 

 

 x 26= 23,05 

 

 x 27 = 23,94 

 

23 

 

24 

Jumlah 47 
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Siswa yang dijadikan sampel berjumlah 47 orang siswa. Setelah jumlah sampel 

untuk tiap-tiap masing kelas diketahui, maka akan dilakukan pengundian untuk 

menentukan sampel. Hal ini dilakukan agar setiap anggota populasi memiliki 

pelung yang sama untuk dijadikan sampel. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:61). Variabel 

dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas atau variabel independen dan 

satu variabel terikat atau variabel dependen. 

 

1.  Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 

2011:61). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah 

keterampilan hitung (X1), persepsi siswa tentang keterampilan guru mengajar 

(X2), dan cara belajar (X3). 

 

2.  Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011:61). Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah hasil belajar akuntansi (Y). 
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D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

a. Definisi Konseptual Variabel 

1. Keterampilan hitung (X1) 

Keterampilan hitung adalah kecakapan siswa dalam ilmu bilangan-

bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dipenyelesaian masalah 

mengenai bilangan yang diperoleh setelah mengikuti pembelajaran. 

Matematika adalah suatu pengetahuan yang sangat penting dalam 

menunjang ilmu pengetahuan lain, misalnya di bidang teknik, ekonomi, 

ilmu sosial serta matematika dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sendiri 

(Yahya, 2000: 3).  

2. Persepsi siswa tentang keterampilan guru mengajar (X2) 

Keterampilan-keterampilan mengajar guru menentukan keberhasilan 

proses belajar mengajar Jika guru dapat menguasai berbagai keterampilan 

mengajar maka ia dapat menjelaskan materi pelajaran dengan menarik 

sehingga siswa dapat lebih mudah dan cepat mengerti materi yang telah 

dijelaskan oleh guru sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik (Sunaryo, 2009: 10-11) 

3. Cara belajar (X3) 

Cara belaja yang efisien adalah cara belajar yang memungkinkan siswa 

menguasai ilmu dengan lebih mudah dan lebih cepat sesuai dengan 

kapasitas tenaga dan pikiran yang dikeluarkannya (Thursan Hakim, 2003: 

7). Berdasarkan pendapat Hakim tentang cara belajar, maka dapat 

disimpulkan bahwa cara belajar adalah suatu cara yang digunakan 

seseorang dalam belajar agar kegiatan belajar lebih terarah dan teratur 

sehingga lebih mudah dan cepat untuk menguasai ilmu . 



 
 

40 

4. Hasil belajar akuntansi (Y) 

Hasil belajar akuntansi adalah tingkat keberhasilan yang dicapai siswa 

terhadap mata pelajaran akuntansi yang diterima ketika mengikuti dan 

mengerjakan tugas dalam kegiatan pembelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam bentuk nilai dan keterampilan menghitung. 

b. Definisi Operasional Variabel 

1. Keterampilan hitung 

 Keterampilan hitung yang didapat dalam pelajaran matematika meliputi:  

1. Penjumlahan 

2. Pengurangan 

3. Perkalian 

4. Pembagian 

5. Persentase  

2. Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Guru Mengajar (X2) 

  Persepsi siswa tentang keterampilan guru meliputi sebagai berikut. 

1. Keterampilan bertanya 

a. Mengembangkan keaktifan dan berfikir siswa 

b. Meningkatkan kemandirian siswa. 

c. Merangsang siswa untuk bertanya materi yang belum jelas 

2. Keterampilan memberikan variasi 

a. Memberikan variasi pada bahan dan media pembelajaran 

b. Memberikan variasi gaya mengajar 

3. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

a. Memusatkan perhatian siswa 

b. Memberikan pesan tentang tentang materi pelajaran 
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c. Memberikan kesimpulan materi pelajaran 

4. Keterampilan mengelola kelas 

 

a. Menciptakan suasana yang nyaman dalam belajar 

b. Menyampaikan materi pelajaran secara sistematis. 

c. Sikap tanggap guru terhadap hal-hal yang terjadi di kelas. 

3. Cara Belajar (X3) 

Cara belajar yang baik meliputi: 

1. Pembuatan jadwal dan pelaksanaanya 

2. Membaca dan membuat catatan 

3. Mengulangi bahan pelajaran 

4. Konsentrasi 

5. Mengerjakan tugas. 

4. Hasil Belajar Akuntansi (Y) 

 Hasil ujian semester ganjil mata pelajaran akuntansi 

 

Tabel 10. Indikator dan Sub Indikator Variabel 

 

No Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

Pengukuran 

1 Keterampilan 

Hitung (X1) 

Hasil ujian mid 

semester ganjil 

mata pelajaran 

matematika. 

1. Penjumlahan 

2. Pengurangan 

3. Perkalian 

4. Pembagian 

5. Persentase  

 

Interval  

2 Persepsi 

Siswa 

Tentang 

Keterampilan 

Guru 

Mengajar 

(X2) 

Keterampilan 

dasar guru dalam 

mengajar yang 

berhubungan 

dengan 

pencapaian 

kondisi belajar 

yang optimal. 

1. Keterampilan 

bertanya 

2. Keterampilan variasi 

 

3. Keterampilan 

membuka dan 

menutup 

pembelajaran 

4. Keterampilan 

mengelola kelas 

Ordinal 

dengan 

pendekatan  

rating scale 
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Lanjutan 

Tabel 10. Indikator dan Sub Indikator Variabel 

 

No Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

Pengukuran 

3 Cara Belajar 

(X3) 

Membuat jadwal 

dan 

pelaksanaannya 

 

 

Membaca dan 

membuat catatan 

 

 

 

 

Mengulang 

bahan pelajaran 

 

 

 

 

 

 

Konsentrasi 

dalam belajar 

 

 

 

 

 

Mengerjakan 

tugas 

-  Waktu belajar 

-  Pelaksanaan jadwal 

-  Kesesuain jadwal 

 

 

-  Metode membaca 

buku 

-  Waktu membaca 

-  Rutinitas membaca 

-  Membuat catatan 

 

-  Mengulang 

pelajaran di rumah 

-  Waktu mengulang 

pelajaran 

-  Mencari referensi 

pelajaran selain dari 

buku paket 

 

-  Konsentrasi dalam 

belajar 

-  Memperhatikan 

guru menerangkan 

pelajaran 

-  Kegiatan belajar 

 

-  Mengerjakan tugas 

yang diberikan 

-  Mencoba soal-soal 

baru 

-  Usaha perbaikan 

hasil belajar 

Ordinal 

dengan 

pendekatan  

rating scale 

4 Hasil Belajar 

Akuntansi 

(Y) 

Hasil ujian 

semester ganjil 

mata pelajaran 

akuntansi 

Tingkat atau besarnya 

nilai yang diperoleh 

dari hasil mid 

semester ganjil dalam 

mata pelajaran 

akuntansi 

Interval 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Adapun 

teknik-tekni dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses tersusun dari 

berbagai proses biologis maupun psikologis. Teknik ini digunakan apabila 

penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, 

dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2011: 310) 

Observasi digunakan untuk mendapatkan data secara langsung terhadap objek 

penelitian dengan cara mengamti dan melihat apa yang terjadi dilapangan. 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan sekolah, kegiatan 

belajar mengajar di kelas, lingkungan sekolah, media pembelajaran yang digunkan 

di kelas, dan kegiatan siswa di sekolah. Dalam hal ini objek penelitian khusus 

siswa kelas XII IPS SMA Bina Mulya Bandar Lampung. 

 

2. Interview (Wawancara) 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu (Sugiyono, 2011: 317). Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menentukan permasalahan yang akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa 

ditemukan dengan observasi. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan 

(KBBI). Dokumen ini berupa arsif-arsif atau surat tertulis yang disimpan sebagai 

bukti. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih 

banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang 

diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini 

berguna untuk mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan keadaan 

sekolah, jumlah siswa, dan hal-hal yang berhubungan dengan hasil belajar siswa 

kelas XII IPS  SMA Bina Mulya Bandar Lampung. 

 

4. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2011: 199). Dalam penelitian ini digunakan angket 

atau kuesioner sebagai alat pengumpulan data untuk mendapatkan data tentang 

persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru dan cara belajar siswa kelas 

XII IPS SMA Bina Mulya Bandar Lampung. 

 

5. Tes 

Tes merupakan suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk tugas 

yang harus dikerjakan oleh anak sehingga menghasilkan suatu nilai tentang 

tingkah laku atau pestasi anak tersebut yang dapat dibandingkan dengan nilai yang 

dicapai oleh anak-anak lain atau nilai standar yang telah ditetapkan. Digunakan 

untuk mendapatkan data tentang keterampiilan hitung. 
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F.  Uji Persyaratan Instrumen 

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka alat instrument harus memenuhi   

persyaratan yang baik. Instrument yang baik dalam suatu penelitian harus 

memenuhi dua syarat, yaitu valid dan reliabel. 

 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan ketepatan 

suatu instrument. Untuk mengukur tingkat validitas dalam penelitian ini 

digunakan rumus Korelasi Product Moment yang menyatakan hubungan skor 

masing-masing item pertanyaan dengan skor total dan beberapa sumbangan skor 

masing-masing item pertanyaan dengan skor total. 

Adapun rumus Korelasi Product Moment, adalah: 

 rxy = 
2222 )()()()(

))(()(

YYNXXN

YXXYN
 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan y 

N  = jumlah responden/sampel 

  = Skor rata-rata dari X dan Y 

 = jumlah skor item X 

  = jumlah skor total (item) Y 

 

Kriteria pengujian, apabila r hitung  r tabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka 

item soal tersebut adalah valid dan sebaliknya jika r hitung  r tabel maka item 

soal tersebut tidak valid. (Suharsimi Arikunto, 2006: 170). 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji coba angket pada variabel X1, X2, 

dan Y kepada 20 responden, kemudian dihitung mengunakan perangkat lunak 

SPSS. Hasil perhitungan kemudian dicocokan dengan Tabel r Product Moment 

dengan  0,05  adalah 0.444, maka diketahui hasil perhitungan sebagai berikut. 

 

Tabel 11. Hasil Analisis Uji Validitas Tes Keterampilan Hitung (X1) 

 

No.  rhitung rtabel Kesimpulan Keterangan 

1. .534 .444 rhitung>rtabel Valid 

2. .360 .444 rhitung>rtabel Tidak Valid 

3. .653 .444 rhitung>rtabel Valid 

4. .695 .444 rhitung>rtabel Valid 

5. .534 .444 rhitung>rtabel Valid 

6. .768 .444 rhitung>rtabel Valid 

7. .717 .444 rhitung>rtabel Valid 

8. .631 .444 rhitung>rtabel Valid 

9. .588 .444 rhitung<rtabel Valid 

10. .694 .444 rhitung>rtabel Valid 

11. .717 .444 rhitung>rtabel Valid 

12. .652 .444 rhitung>rtabel Valid 

13. .825 .444 rhitung>rtabel Valid 

14. .768 .444 rhitung>rtabel Valid 

15. .523 .444 rhitung>rtabel Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2013. 

 

Kriteria yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel,  maka soal tersebut valid dan 

sebaliknya (Rusman, 2011: 54). Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 1 soal yang 

tidak valid dan dalam penelitian ini soal tersebut didrop. Dengan demikian, angket 

yang digunakan dalam penelitian ini ber jumlah 14 soal. 

 

Tabel 12. Hasil Analisis Uji Validitas Angket Persepsi Siswa Tentang 

Keterampilan Mengajar Guru (X2) 

 

No.  rhitung rtabel Kesimpulan Keterangan 

1. .677 .444 rhitung>rtabel Valid 

2. .648 .444 rhitung>rtabel Valid 

3. .596 .444 rhitung>rtabel Valid 

4. .732 .444 rhitung>rtabel Valid 

5. .774  .444 rhitung>rtabel Valid 



 
 

47 

Lanjutan  

Tabel 12. Hasil Analisis Uji Validitas Angket Persepsi Siswa Tentang 

Keterampilan Mengajar Guru (X2) 

 

No.  rhitung rtabel Kesimpulan Keterangan 

6. .698 .444 rhitung<rtabel Valid 

7. .628 .444 rhitung>rtabel Valid 

8. .709 .444 rhitung>rtabel Valid 

9. .482 .444 rhitung>rtabel Valid 

10. .796 .444 rhitung>rtabel Valid 

11. .724 .444 rhitung>rtabel Valid 

12. .746 .444 rhitung>rtabel Valid 

13. .270 .444 rhitung>rtabel Tidak Valid 

14. .607 .444 rhitung>rtabel Valid 

15. .781 .444 rhitung<rtabel Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2013. 

 

Kriteria yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel, maka soal tersebut valid dan 

sebaliknya (Rusman, 2011: 54). Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 1 soal yang 

tidak valid dan dalam penelitian ini soal tersebut didrop. Dengan demikian, angket 

yang digunakan dalam penelitian ini ber jumlah 14 soal. 

 

Tabel 13. Hasil Analisis Uji Validitas Angket Cara Belajar (X3) 

 

No.  rhitung rtabel Kesimpulan Keterangan 

1. .809 .444 rhitung>rtabel Valid 

2. .600 .444 rhitung>rtabel Valid 

3. .787 .444 rhitung>rtabel Valid 

4. .676 .444 rhitung>rtabel Valid 

5. .831  .444 rhitung>rtabel Valid 

6. .778 .444 rhitung>rtabel Valid 

7. .784 .444 rhitung>rtabel Valid 

8. .539 .444 rhitung>rtabel Valid 

9. .589 .444 rhitung>rtabel Valid 

10. .839 .444 rhitung<rtabel Valid 

11. .753 .444 rhitung>rtabel Valid 

12. .592 .444 rhitung<rtabel Valid 

13. .867 .444 rhitung>rtabel Valid 

14. .095 .444 rhitung>rtabel Tidak Valid 

15. .594 .444 rhitung<rtabel Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2013. 
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Kriteria yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel, maka soal tersebut valid dan 

sebaliknya (Rusman, 2011: 54). Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 1 soal yang 

tidak valid dan dalam penelitian ini soal tersebut didrop. Dengan demikian, angket 

yang digunakan dalam penelitian ini ber jumlah 14 soal. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketelitian dan ketepatan teknik pengukuran. Reliabilitas 

digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau 

diandalkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan 

rumus alpha dan split half. Karena data yang akan di ukur berupa data kontinum 

atau data berskala sehingga menghendaki gradualisasi penilaian, jadi rumus yang 

tepat digunakan adalah rumus alpha, dengan bentuk rumus sebagai berikut. 

 

 Keterangan: 

  

 

 

 

 

Sedangkan rumus split half  digunakan untuk menguji reliabel variabel 

keterampilan hitung (X1). Dengan kriteria pengujian jika rhitung > rtabel dengan taraf 

signifikansi 0,05, maka alat ukur tersebut reliabel. Begitu pula sebaliknya, jika 

rhitung < rtabel maka alat ukur tersebut tidak reliabel (Suharsimi Arikunto, 2006: 

109). 
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Jika alat instrumen tersebut reliabel, maka dapat dilihat kriteria penafsiran  

mengenai indeks korelasi (r) sebagai berikut: 

a. Antara 0,800-1,000 : sangat tinggi 

b. Antara 0,600-0,800 : tinggi 

c. Antara 0,400-0,600 : sedang 

d. Antara 0,200-0,400 : rendah 

e. Antara 0,000-0,200 : sangat rendah  

(Suharsimi Arikunto, 2008:75) 

 

 

Tabel 14. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X1 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .813 

N of Items 7
a
 

Part 2 Value .837 

N of Items 7
b
 

Total N of Items 14 

Correlation Between Forms .826 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .905 

Unequal Length .905 

Guttman Split-Half Coefficient .905 

a. The items are: Item 1, Item 3, Item 4, Item 5, Item 6, Item 7, Item 8. 

b. The items are: Item 9, Item 10, Item 11, Item 12, Item 13, Item 14, Item 15. 

 

 

Bedasarkan perhitungan SPSS 16, diperoleh hasil rhitung > rtabel, yaitu .905 > 0.444. 

Hal ini berarti alat instrumen yang digunakan adalah reliabel. Jika dilihat pada 

kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya r = .905, maka memiliki tingkat 

reliabel sangat tinggi. 

 

Tabel 15. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X2 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.914 14 
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Berdasarkan perhitungan SPSS 16, diperoleh hasil rhitung > rtabel, yaitu .914> 0.444. 

Hal ini berarti alat instrumen yang digunakan adalah reliabel. Jika dilihat pada 

kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya r = .914, maka memiliki tingkat 

reliabel sangat tinggi. 

 

Tabel 16. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X3 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.927 14 

 

 

Berdasarkan perhitungan SPSS 17, diperoleh hasil rhitung > rtabel, yaitu .927> 0.444. 

Hal ini berarti alat instrumen yang digunakan adalah reliabel. Jika dilihat pada 

kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya r = .927, maka memiliki tingkat 

reliabel sangat tinggi. 

 

3. Taraf  Kesukaran 

Taraf kesukaran merupakan suatu perhitungan yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat kesulitan dari suatu instrumen. Taraf kesukaran dihitung dengan rumus 

(Arikunto, 2007: 208): 

 

 

Dimana: 

P  = indeks kesukaran 

B  = banyaknya responden yang menjawab ssoal itu dengan benar 

S  = jumlah seluruh responden. 
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Indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut: 

Soal dengan P: 0,00 sampai dengan 0,29 adalah soal sukar. 

Soal dengan P: 0,30 sampai dengan 0,69 adalah soal sedang. 

Soal dengan P: 0,70 sampai dengan 1,00  adalah soal mudah (Arikunto, 2007: 

210). 

4. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa berkemampuan rendah. Daya 

pembeda soal dapat diketahui melalui rumus berikut (Arikunto, 2007: 213). 

 

Keterangan: 

D = daya pembeda 

BA  = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

BB   = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar 

JA   = banyaknya peserta kelompok atas  

JB    = banyaknya peserta kelompok bawah 

PA   = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB  = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. 

Dengan klasifikasi daya pembeda sebagai berikut (Arikunto, 2007: 218). 

D: 0,00-0,19  = jelek (poor) 

D: 0,20-0,39  = cukup (satisfactory)  

D: 0,40-0,69  = baik (good) 

D: 0,70-1,00  = baik sekali (excellent) 

D: negatif      = semua tidak baik. Jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D 

negatif sebaiknya dibuang saja. 
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Berikut disajikan tabel hasil uji coba instrumen tes keterampilan hitung (X1) yang 

dilakukan kepada 20 orang responden. 

 

Tabel 17. Hasil uji coba instrumen tes untuk variabel X1 

 

No. Item soal Validitas Daya beda Tingkat kesukaran 

1. 1 Valid Baik Sedang 

2. 2 Tidak valid Cukup baik Sedang 

3. 3 Valid Baik Sedang 

4. 4 Valid Baik Sedang 

5. 5 Valid Baik Sedang 

6. 6 Valid Baik sekali Sedang 

7. 7 Valid Baik sekali Sedang 

8. 8 Valid Baik Sedang 

9. 9 Valid Baik  Sedang 

10. 10 Valid Baik Sedang 

11. 11 Valid Baik sekali Sedang 

12. 12 Valid Baik Sedang 

13. 13 Valid Baik sekali Sedang 

14. 14 Valid Baik sekali Sedang 

15. 15 Valid Baik Sedang 

 

 

 

G. Uji Persyaratan Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji normalitas data sampel yang diambil dari 

sejumlah populasi tertentu dengan tujuan apakah jumlah sampel yang diambil 

tersebut sudah representatif atau belum sehingga kesimpulan penelitian yang 

diambil dari sejumlah sampel bisa dipertanggungjawabkan (Rusman, 2008: 58). 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Liliefors dengan 

langkah–langkah sebagai berikut. 

1. Merumuskan hipotesis 

Ho : data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 :  data berasal dari populasi tidak berdistribusi normal. 
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2. Menentukan nilai rata – rata dengan rumus 

 

Keterangan : 

N  =  jumlah siswa 

Xi =  nilai siswa. 

3. Menentukan nilai simpangan baku (S) 

 

4. Membuat tabel sebagai uji normalitas dengan rumus Liliefors: 

Xi Zi F (Zi) S (Zi) F (Zi) – S (Zi) 

     

 

Keterangan: 

Xi   = data disusun dari yang terkecil sampai data yang terbesar 

Zi   =   

F (Zi )  = peluang 

S (Zi)   = proporsi z. 

 

Dari F (Zi) – S (Zi) diperoleh harga Lo yaitu dengan  mengambil harga yang 

terbesar. 

5. Kriteria pengujian 

Terima Ho jika Lo  L tabel  dengan α = 5% atau 0,05 yang berarti populasi 

berdistribusi normal dan tolak Ho  jika Lo  L tabel  yang berarti populasi 

tidak berdistribusi normal (Sudjana, 2005: 467). 
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2. Uji Homogenitas 

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan statistik 

parametrik yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah data sampel yang diperoleh berasal dari populasi yang 

bervarians homogen atau tidak. Untuk melakukan pengujian homogenitas 

populasi diperlukan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : Data populasi bervarians homogen 

Ha : Data populasi tidak bervarians homogen 

 

Kriteria pengujian sebagai berikut. 

Menggunakan nilai significancy. Apabila menggunakan ukuran ini harus 

dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditentukan sebelumnya. Karena α yang 

ditetapkan sebesar 0,05 (5 %), maka kriterianya yaitu: 

1. Terima Ho apabila nilai significancy > 0,05 

2. Tolak Ho apabila nilai significancy < 0,05 (Sudarmanto, 2005: 123). 

 

 

H. Pengujian Hipotesis 

Untuk mengukur/mengkaji hubungan satu atau beberapa variabel independen 

terhadap variabel dependen apabila variabel lain dikontrol, maka model statistik 

yang digunakan untuk menguji hipotesisnya adalah model korelasi parsial dan 

korelasi ganda/multiple. 

 

1. Korelasi Parsial 

Korelasi parsial berhubungan dengan perlunya mempertimbangkan pengaruh atau 

efek dari variabel lain dalam menghitung korelasi Tujuan pengontrolan tersebut 



 
 

55 

adalah untuk mendapatkan harga koefisien korelasi yang murni, yaitu terlepas dari 

pengaruh-pengaruh variable independen lain (Santosa, 2006:245). 

 

Untuk melakukan uji hubungan secara parsial diperlukan hipotesis hubungan 

 terhadap Y sebagai berikut. 

 

Ho : Tidak terdapat hubungan antara keterampilan hitung dengan hasil belajar 

akuntansi apabila persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru dan 

cara belajar dikendalikan. 

Ho : Tidak terdapat hubungan antara persepsi siswa tentang keterampilan mengajar 

guru dengan hasil belajar akuntansi apabila keterampilan hitung dan cara 

belajar dikendalikan. 

Ho : Tidak terdapat hubungan antara cara belajar dengan hasil belajar akuntansi 

apabila keterampilan hitung dan persepsi siswa tentang keterampilan 

mengajar guru dikendalikan. 

Ha : Terdapat hubungan antara keterampilan hitung dengan hasil belajar akuntansi 

apabila persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru dan cara belajar 

dikendalikan. 

Ha : Terdapat hubungan antara persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru 

dengan hasil belajar akuntansi apabila keterampilan hitung dan cara belajar 

dikendalikan. 

Ha : Terdapat hubungan antara cara belajar dengan hasil belajar akuntansi apabila 

keterampilan hitung dan persepsi siswa tentang keterampilan guru mengajar 

dikendalikan. 
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Kriteria yang digunakan untuk menyatakan apakah harga koefisien korelasi 

parsial yang digunakan signifikansi atau tidak ada dua cara. 

a. Menggunakan harga koefisien t, dengan kriteria apabila > 

maka Ho diterima. 

b. Menggunakan harga koefisien t, dengan kriteria apabila > alpha 

maka Ho diterima. Sebaliknya Ho ditolak 

 

2. Korelasi Multipel 

Untuk menguji hipotesis ke-3 digunakan rumus korelasi ganda/korelasi multiple 

dengan rumus sebagi berikut. 

321

321321
321

321 2

222

1

...2

xxx

xxxyxyxyxyxyxyx

xxx
r

rrrrrrr
R  

Keterangan:  

321 xxxR :korelasi ganda antara x1, x2 dan x3 secara bersama-sama dengan variabel Y 

1yxr  : korelasi product moment antara x1 dengan Y 

2yxr
 

: korelasi product moment antara x2 dengan Y 

3yxr
 

: korelasi product moment antara x3 dengan Y 

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi ganda dihitung dengan statistik F 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

1/1

/
2

2

knR

kR
F  

Keterangan:  

R  :  koefisien korelasi ganda 

k  :  jumlah varian independent 
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n  :  jumlah anggota sampel 

(Sudjana, 2005:385) 

 

Kriteria pengujian tolak H0 jika F hitung < F table, terima H0 jika Fhitung < Ftabel 

dimana ditribusi Ftabel untuk dk pembilang k dan dk penyebut (n-k-1) dengan 

05,0  (Sudjana, 2005: 385)  

 


