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A. Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Inti kegiatan dalam penelitian ini adalah variabel kminat belajar mahasiswa dalam 

pembelajaran Pengantar Akuntansi Keuangan di SMKN 3 Bandung Kelas PM 5. Oleh 

karena itu peneliti hanya ingin mengkaji satu variabel atau tidak mengkaji hubungan antara 

satu variabel dengan variabel yang lain. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang menggambarkan minat belajar 

mahasiswa dalam pembelajaran Pengantar Akuntansi Keuangan di SMKN 3 Bandung Kelas 

X PM 5. Menurut Nazir (2014, hlm. 89) metode penelitian deskriftif analitis adalah “suatu 

metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian, 

sehingga metode ini bukan hendak mengadakan akumulasi data dasar belaka, tetapi dalam 

pengertian metode penelitian yang lebih luas”. Deskriftif mencakup metode penelitian yang 

lebih luas dari luar metode sejarah dan eksperimental dan secara lebih umum sering diberi 

metode survei. Suatu metode yang membandingkan antara kejadian yang sebenarnya dengan 

teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli lainnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

akan dilakukan. 

Menurut Arikunto  (2010, hlm. 3) istilah deskriptif berasal dari istilah bahasa inggris 

to describle yang berarti memaparkan atau  persentase yang menggambarkan sesuatu hal, 

misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Dengan demikian yang 

dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki 

keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam 

bentuk laporan. 

2. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai minat belajar kelas X PM 5 di 

SMK Negeri 3 Bandung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan 

penelitian ini akan menggunakan pendekatan jenis penelitian kuantitatif yang dilaksanakan 

melalui pengumpulan data di lapangan (pada siswa-siswi kelas X PM 5 SMK Negeri 3 

Bandung) dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. 



Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan penelitian (Nazir, 2014, hlm. 84). Memprhatikan pendapat Nazir, maka 

penelitian dilakukan denga dua tahap, yaitu perencanaan dan pelaksanaan: 

a) Perencanaan 

Perencanaan mencakup: identifikasi masalah, rumusan masalah, landasan teori 

dan perumusan masalah. 

b) Pelaksanaan 

Pelaksanaan mencakup: pegumpuan data (populasi, sampel dan pengembangan 

instrumen), pengujian instrumen, analisis data dan kesimpulan dan saran. 

Maka, secara sempit pengertiannya dapat diartikan bahwa desain hanya berkenaan 

dengan pengumpulan dan analisis data. Dengan demikian, peneliti merancang segala proses 

yang akan dilakukan melalui langkah-langkah seperti dibawah ini: 

a) Mengumpulkan data mengenai hambatan-hambatan yang dirasakan oleh siswa. 

b) Mengumpulkan data mengenai bagaimana proses PBM yang menyenangkan bagi 

siswa pada mata pelajaran Pengantar Akuntansi Keuangan. 

c) Melakukan pembuatan rata-rata mengenai bagaimana minat siswa, bagaimana 

hambatan siswa dan bagaimana upaya pemingkatan minat siswa. 

d) Membuat kesimpulan terhadap hasil pengolahan data. 

 

 

 

 



 

Gambar 1.1  

Desain Penelitian 

A. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda atau lembaga. Subjek 

penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek 

penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2010, hlm. 152) adalah, “Merupakan sesuatu yang 

sangat penting kedudukannya didalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum 

penelitian siap untuk mengumpulkan data”. Berdasarkan pengertian diatas subjek dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa siswi kelas X PM 5 SKMN 3 Bandung tahun ajaran 2016-

2017. 

 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang atau yang menjadi pusat 

perhatian. Menurut Sugiyono (2015, hlm. 38) mengatakan, objek penelitian merupakan 

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. 

Saifuddin dalam panduan KTI FKIP Unpas (2017) mengatakan bahwa objek penelitian 

adalah suatu keadaan benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran 

penelitian. 



Berdasarakan pengertian diatas yang dimaksud objek penelitian ini adalah minat 

belajar.  

Subjek dan objek yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel 1.1 

 Subjek dan Objek Penelitian 

 

B. Operasionalisasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2010, hlm. 60) menyatakan bahwa variable penelitian adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informaso mengenai hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Secara teoritis variabel dapat didefenisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang 

mempunyai variasi antara satu orang dengan yang laun atau  satu obyek dengan obyek lainnya 

(Hatch dan Farhady dalam Sugiyono: 2010, hlm. 61). 

Setelah penulis mengemukakan pengertian variabel menurut para ahli diatas, maka penulis 

akan mengemukakan variabel yang ada dalam judul: “Persepsi Minat Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Pengantar Akuntansi Keuangan Rumpun Lintas Minat Di Smkn 3 Bandung” 

Variabel mandiri adalah variabel yang tidak dipengaruhi dan tidak mempengaruhi.  

 

 

 

 

Tabel 1.2  

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dimensi Indikator 

Subjek  Objek  

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa pada Kelas X PM 5 SMKN 3 Bandung. 

Subjek yang diteliti berjumlah 37 siswa 

Objek yang diteliti adalah penerapan minat 

belajar siswa pada mata pelajaran Pengantar 

Akuntansi Keuangan. 



Minat Belajar 

Jenis-jenis 

minat 

Slameto 

(2015, hlm 

57) 

1. Adanya rasa senang terhadap mata 

pelajaran akuntansi dalam diri sendiri. 

2. Adanya rasa senang pada mata pelajaran 

Pengantar Akuntansi Keuangan yang 

disebabkan guru pengampu mata 

pelajaran. 

3. Adanya rasa terpaksa dalam belajar 

Pengantar Akuntansi Keuangan. 

4. Siswa tidak belajar dengan sebaik-

baiknya. 

Upaya 

meningkatka

n minat 

Slameto 

(2015, hlm 

181) 

1. Menghubungkan pembelajaran dengan 

kegunaan. 

2. Memberikan hadiah atas pekerjaannya. 

3. Merangsang siswa dengan cerita yang 

berhubungan dengan mata pelajaran. 

Hasil yang 

diharapkan 

Slameto 

(2015, hlm 

97) 

 

1. Pernyataan yang menunjukan rasa senang 

2. Partisipasi pada kegiatan  

3. Tingkat perhatian siswa 

4. Tertarik dalam belajar 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara sebagai berikut : 

1. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa catatan, transkrip, buku-

buku, dan sebagainya (Arikunto, 2010, h. 274). Metode dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh data siswa kelas X PM 5 SMKN 3 Bandung. Adapun data 

dokumentasi yang diperlukan sebagai berikut: 

a) Poto kegiatan 



b) Nilai siswa ranah Afektif 

c) Arsip lain yang dinggap perlu 

2.  Angket / Kuisioner 

Angket merupakan data penunjang yang digunakan utnuk mengumpulkan informasi 

terkait respon atau tanggapan siswa terhadap media pembelajaran Audio Visual. “Kuisioner 

atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya” 

(Sugiyono, 2015, hlm. 142). 

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai angket maka teknik ini digunakan oleh 

penulis untuk dapat mengungkapkan data dari variabel bebas (X) yaitu media pembelajaran 

Audio-Visual. Jawaban yang disediakan disesuaikan dengan skala likert. Menurut Sugiyono 

(2015, hlm. 93) mengatakan bahwa, “skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social”. Alternatif jawaban 

dalam skala likert yang digunakan diberi skor sebagai berikut: 

 

Tabel 1.3  

Penilaian Skala Likert 

Alternatif Bobot/Nilai  

Sangat setuju/selalu/sangat positif 

Setuju/sering/positif 

Ragu-ragu/kadang-kadang/netral 

Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif 

Sangat tidak setuju/tidak pernah 

5 

4 

3 

2 

1 

Sumber : Sugiyono (2012, hlm. 93) 

Teknik ini digunakan oleh penulis untuk dapat mengungkapkan kriteria baik atau tidaknya 

nilai rata-rata jawaban setiap butir angket siswa siswi kelas X PM 5 SMKN 3 Bandung 

Instrumen penelitian ini dapat dibuat dalam bentuk checklist (√). Penggunaan instrumen ini 

akan membantu peneliti dalam menjelaskan persepsi minat belajar siswa pada mata pelajaran 

Pengantar Akunatansi Keuangan. 

 



D. Instrument Penelitian 

Menurut Rully Indrawan (2014, hlm. 112) mengatakan, “instrumen penelitian merupakan 

alat bagi peneliti yang digunakan untuk megumpulkan data atau informasi yang relevan dengan 

permasalahan penelitian”. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen yang belum terstandar, sehingga 

untuk menghindari dihasilkannya data tidak sahih terlebih dahulu dilakukan uji coba terhadap 

instrumen tersebut. Instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian inni berupa data angket. 

Adapun angket yang dibuat sebagai berikut: 

1. Angket denga dimensi jenis minat belajar siswa pada mata pelajaran Pengantar 

Akuntansi Keuangan siswa kelas X PM 5 SMKN 3 |\Bandung. 

2. Angket dengan dimensi upaya meningkatkan minat belajar pada pembelajaran 

Pengantar Akuntansi Keuangan siswa kelas X PM 5 SMKN 3 Bandung. 

3. Angket dengan dimensi minat belajar yang dirapkan pada pembelajaran Pengantar 

Akuntansi Keuangan siswa kelas X PM 5 SMKN 3 Bandung. 

Berdasarkan format angket diatas, maka pertanyaan/pernyataan yang akan diberikan pada 

responden sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 1.4  

Angket 

No Pernyataan-Pernyataan 
5

5 

4

4 

3

3 

2

2 

1

1 

A. Minat Belajar 

1. Jenis-jenis minat belajar 



No Pernyataan-Pernyataan 
5

5 

4

4 

3

3 

2

2 

1

1 

A Siswa senang terhadap mata 

pelajaran Pengantar Akuntansi 

Keuangan. 

     

B Siswa senang terhadap gaya 

mengajar yang diterapkan oleh guru 

mata pelajaran Pengantar Akuntansi 

Keuangan. 

     

C 

Siswa terpaksa dalam 

mengikuti pembelajaran Pengantar 

Akuntansi Keuangan. 

     

D 

Siswa mengikuti pelajaran 

Pengantar Akuntansi Keuangan 

dengan sebaik-baiknya. 

     

2. Upaya menigkatkan minat 

A 

Guru menghubungkan mata 

pelajaran Pengantar Akuntansi 

Keuangan dengan kegunaannya 

dikehidupan sehari-hari 

     

B 

Siswa mendapatkan hadiah atas 

apa yang telah dikerjakannya dimata 

pelajaran Pengantar Akuntansi 

Keuangan. 

     

c 

Guru memberikan studi kasus 

yang berhubungan dengan mata 

pelajaran Pengantar Akuntansi 

Keuangan 

     

3. Hasil yang diharapkan 



No Pernyataan-Pernyataan 
5

5 

4

4 

3

3 

2

2 

1

1 

A 

Siswa senang dalam mengikuti 

pembelajaran Pengantar Akuntansi 

Keuangan. 

     

B 

Siswa berpartisipasi dalam 

mengikuti pembelajaran Pengantar 

Akuntansi Keuangan 

     

C 

Siswa memperhatikan dengan 

seksama saat guru menjelaskan 

materi Pengantar Akuntansi 

Keuangan 

     

D 

Siswa tertarik pada mata 

pelajaran Pengantar Akuntansi 

Keuangan 

     

 

1. Uji Instrumen Penelitian 

a) Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Rully Indrawan (2014, hlm. 123) mengatkan, “Validitas menguji 

instrument yang dipilih, apakah memiliki tingkat ketepatan, untuk mengukur apa yang 

semestinya diukur atau tidak”. 

Lebih lanjut Sugiyono (2013, hlm. 93) mengatakan, “instrumen yang valid 

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

berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur”. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diberikan kepada 

responden, kemudian dilakukan pengujian terhadap instrumen untuk mengukur tingkat 

kebaikan instrumen maka dapat dilakukan analisis validitas dan reliabilitas. Validitas 

menunjukkan sejauh mana relevansi pertanyaan terhadap apa yang ditanyakan atau 



apa yang ingin diukur dalam penelitian. Untuk menentukan kevalidan dari item 

kuesioner peneliti akan menggunakan program SPSS 24.0 for Windows.  

Dalam uji validitas setiap item pertanyaan membandingkan r hitung dengan r 

tabel ; 

1) Jika r hitung  > r tabel (degree of freedom) maka instrument dianggap valid. 

2) Jika r hitung < r tabel (degree of freedom) maka instrument dianggap tidak 

valid (drop), sehingga instrument tidak dapat digunakan dalam penelitian. 

Menurut Sugiyono (2010, hlm. :14) kriteria atau syarat suatu item tersebut 

dinyatakan valid adalah bila korelasi tiap faktor tersebut bernilai positif dan besarnya 

0,3 keatas. 

b) Uji Reliabilitas 

Definisi reliabilitas menurut Husein Umar dalam Skripsi Dwi Aryanto (2013, 

hlm. 31) Reliabilitas adalah suatu angka indeks untuk menunjukkan konsistensi suatu 

alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama. Setiap alat ukur seharusnya 

memiliki kemampuan untuk memberikan hasil yang konsisten. Untuk melihat 

reabilitas masing-masing instrument yang digunakan, penulis mengemukakan 

koefisien cornbach’s alpha (∝) dengan menggunakan fasilitas program SPSS versi 

24.0 for windows.  

Pemberian interpretasi terhadap reliabilitas variabel dapat dikatan reabel jika 

koefisien variabelnya lebih dari 0.60 (Nunnaly, 1967 dalam Imam Ghozali, 2007, h. 

42) dan umumnya digunakan patokan sebagai berikut: 

1) Reabilitas uji coba ≥ 0.60 berarti hasil uji coba memiliki reliabilitas baik. 

2) Reabilitas uji coba < 0.60 berarti hasil uji coba memiliki reliabilitas kurang baik. 

E. Rancangan Analisis Data 

Untuk mendapatkan deskripsi persepsi minat belajar siswa pada mata pelajaran Pengantar 

Akuntansi Keuangan kelas X PM 5 SMKN 3 Bandung tahun akademik 2016-2017 dilakukan 

analisis data melalui perhitungan rata-rata (mean) skor, di mana hasil perhitungan rata-rata tersebut 

dipersepsikan sebagai minat belajar siswa pada mata pelajaran Pengantar Akuntansi Keuangan. 

Perhitungan menggunakan program SPSS 24.0 for Windows, sementara penafsiran rata-rata setiap 

item pernyataan mengunakan kriteria sebagai berikut: 



Tabel 1.5  

Kriteria Rata-rata Penafsiran Item Pernyataan 

Kategori Skor 

Sangat Baik 4,01 – 5,00 

Baik 3,01 – 4,00 

Cukup 2,01 – 3,00 

Tidak Baik 1,01 – 2,00 

Sangat Tidak Baik 0,01 – 1,00 

Sumber: Riduwan, 2015, Dasar-Dasar Statistika, h. 228, 

Untuk keperluan penarikan kesimpulan digunakan kriteria penafsiran skor pengukuran 

sebagai berikut : 

Tabel 1.6  

Tafsiran persentase minat belajar siswa 

 

Sumber : 

Koenjtaraningrat dalam Sri Prihandani (2008, hlm. 51) 

Setelah perhitungan persentase diperoleh kemudian penyusun mendeskripsikan hasil 

persentase yang diperoleh dari angket yang disebar kepada siswa kelas XI PM 5 SMKN 3 

Bandung. Teknik ini dilakukan penyusun untuk memberikan gambaran umum tentang 

persepsi siswa pada mata pelajaran rumpun lintas minat. 

 

Besar Persentase Tafsiran  

0% Tidak ada 

1% - 25% Sebagian kecil 

26% - 49% Hampir setengahnya 

50% Setengahnya 

51% - 75% Sebagian besar 

76% - 99% Hampir seluruhnya 

100% Seluruhnya 


