
60 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparasi dengan eksperimen 

semu (Quasi Eksperimen). Quasi eksperimen didefinisikan sebagai eskperimen 

yang memiliki perlakuan, pengukuran dampak, unit eksperimen namun tidak 

menggunakan penugasan acak untuk menciptakan perbandingan dalam rangka 

menyimpulkan perubahan yang disebabkan perlakuan (Chatterjee et al., 2011: 

133). Penelitian eksperimen semu digunakan untuk mengungkap hubungan antara 

dua variabel atau lebih untuk mencari pengaruh suatu variabel terhadap variabel 

lainnya, peneliti dengan sengaja dan secara sistematis mengadakan perlakuan 

(manipulasi) terhadap suatu variabel, kemudian mengamati konsekuensi 

perlakuan pada variabel lain (Sudjana, 2017: 153). 

Prestes-Postest Nonequivalent Control Group Design adalah bentuk dari 

desain penelitian metode quasi exsperimental yang akan digunakan. Dalam 

rancangan ini, kelompok eksperimen (A) dan kelompok kontrol (B) diseleksi 

tanpa prosedur penempatan acak (without random assignment). Pada dua 

kelompok tersebut, sama-sama dilakukan pre tes dan post tes. Hanya kelompok 

eksperimen (A) saja yang diberikan sebuah treatment. 
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Keterangan : 

O1 : Pre tes kelompok eksperimen dan kontrol 

O2 : Post tes kelompok eksperimen dan kontrol 

X : Perlakuan dengan google classroom berbasis easy adjustment   

               pada kelas eksperimen. 

Dalam penelitian ini, peneliti menginterprestasikan hasil data yang 

diperoleh dari penggunaan google classroom berbasis easy adjustment di kelas X 

Akuntansi 1 dibandingkan dengan penerapan pembelajaran dengan model 

konvensional di kelas X Akuntansi 2 SMK Negeri 7 Yogyakarta. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 7 Yogyakarta yang berlokasi di 

Jalan Gowongan Kidul, Blok JT3, No. 416, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan pada semester genap pada   

Februari –  April tahun pelajaran 2018/2019. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

 1) Populasi 

Populasi dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah siswa kelas  X 

Akuntansi SMK Negeri 7 Yogyakarta berjumlah 3 kelas yakni kelas X akuntansi 
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1, kelas X akuntansi 2, dan kelas X akuntansi 3. Dengan total keseluruhan siswa 

berjumlah 60 orang. 

2) Sample 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah suatu cara pengambilan 

sampel yang berdasarkan pada pertimbangan dan atau tujuan tertentu, serta 

berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang sudah diketahui sebelumnya 

(Noor, 2011: 213). Dalam penelitian ini tujuan, peneliti memilih kelas X sebagai 

sampel, dengan pertimbangan bahwa siswa di kelas ini akan dapat dilakukan 

secara lebih mendalam karena masih menyesuaikan diri dengan lingkungan 

belajar yang baru sehingga banyak mengalami kesulitan belajar. Selain itu siswa 

di kelas ini memiliki ciri-ciri yang sama, di mana dalam pembagian kelasnya 

tidak ada kelas unggulan ataupun kelas reguler sehingga kemampuan siswa 

dianggap setara.  

 Penyelidikan melalui sampel dilakukan dengan beberapa pertimbangan, 

mengingat sempitnya waktu penelitian, terbatasnya biaya dan tenaga serta faktor 

ekonomis lainnya, sehingga penyelidikan sampel harus dilakukan. Sampel 

penelitian diambil dari siswa kelas X AK 1 sebagai kelas kontrol yang terdiri 

dari 30 siswa dan siswa kelas X AK 3 sebagai kelas eksperimen yang terdiri dari 

30 siswa. Alasan pengambilan kedua kelas ini dikarenakan siswa pada kedua 

kelas tersebut memiliki kemampuan yang sama dilihat dari motivasi dan hasil 
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belajar akuntansi (nilai masing – masing siswa). 

D. Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat variabel yang mempengaruhi (sebab) dan 

variabel yang dipengaruhi (akibat). Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi (independent 

variabel): Pembelajaran dengan menggunakan google classroom berbasis 

easy adjustment. 

2. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi (dependent variabel): 

motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi jurnal 

penyesuaian yang berupa tes, angket, dan lembar observasi. 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel penelitian ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran dan penjelasan tentang maksud dari judul penelitian guna 

menghindari kesalahpahaman terhadap masalah yang diteliti. 

1. Motivasi Belajar  

Motivasi belajar adalah suatu keadaan yang mendorong seseorang untuk 

berbuat sesuatu mencapai tujuan, dalam hal ini yaitu melakukan kegiatan belajar 

sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.  

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Noland & Richards, 

(2014); Sardiman, (2011); Hoffman, (2015); Mayer, (2014); Tetteh, (2015) maka 

peneliti mengambil kesimpulan sebagai Indikator-indikator perilaku motivasi 
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belajar yang akan diungkap dalam penelitian ini yaitu: 

1) Kuatnya kemauan untuk berbuat. 

2) Jumlah waktu yang disediakan untuk belajar. 

3) Kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas yang lain. 

4) Ketekunan dalam mengerjakan tugas. 

5) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 

6) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

7) Lebih senang bekerja mandiri. 

8) Dapat mempertahankan pendapatnya. 

Apabila seseorang memiliki ciri-ciri di atas berarti seseorang itu 

memiliki motivasi yang tinggi. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan siswa terhadap mata pelajaran setelah 

melalui proses belajar mengajar yang diukur dari tes hasil belajar. Hasil belajar 

siswa diambil dari hasil nilai kognitif (pilihan ganda). Skala pengukuran hasil 

belajar adalah skala rasio yang didapat dari nilai tes hasil belajar setelah 

pembelajaran. Hasil belajar yang dicapai siswa ini berupa nilai angka dari 1 – 

100. 

3. Efektivitas Pembelajaran 

Efektivitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan yang dapat dicapai 

dari suatu metode pembelajaran tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

telah direncanakan. Pembelajaran dinilai efektif ketika hasil belajar siswa 
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meningkat.  

Beberapa pendapat yang mendukung penelitian ini yaitu dari Eryilmaz, 

(2016); Nguyen, (2015); Noesgaard & Ørngreen, (2015); Sun et al., (2017); Yew 

& Goh, (2016) sehingga peneliti mengambil kriteria efektivitas dalam penelitian 

ini yang mengacu pada: 

a) Penggunaan google classroom berbasis easy adjustment pada kelas 

eksperimen dikatakan efektif apabila secara statistik hasil belajar siswa 

menunjukan adanya perbedaan dengan pembelajaran konvensional pada kelas 

kontrol yang dibuktikan dengan hasil uji hipotesis penelitian. 

b) Google classroom berbasis easy adjustment dikatakan efektif apabila motivasi 

belajar siswa kelas eksperimen menjadi lebih tinggi dari pada motivasi belajar 

di kelas kontrol. 

4. Google Classroom berbasis Easy Adjustment 

Google Classroom merupakan suatu pembelajaran campuran untuk ruang 

lingkup pendidikan yang dapat memudahkan pengajar dalam membuat, 

membagikan dan menggolongkan setiap penugasan tanpa kertas (paperless), 

untuk memudahkan guru dalam menghemat waktu, mengelola kelas, dan 

meningkatkan komunikasi, motivasi siswa, dan hasil belajar siswa, serta 

memudahkan peserta didik dan pengajar untuk saling terhubung. Easy adjustment 

adalah suatu panduan pembelajaran yang di dalam pengimplementasiannya 

menggunakan media pembelajaran google classroom di mana proses 

pembelajaran lebih terpusat kepada siswa, menuntut keaktivan dan juga 
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membangkitkan motivasi siswa khususnya pada materi jurnal penyesuaian. 

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1) Tehnik pengumpulan data 

a) Pengamatan (Observasi) 

Dalam penelitian ini, observer akan memperhatikan motivasi belajar setiap 

siswa, pada setiap pertemuan dan menilainya dengan mengisi lembar pengamatan 

selama proses pembelajaran jurnal penyesuaian berlangsung, baik di kelas kontrol 

maupun kelas eksperimen. 

b) Tes  

Data mengenai hasil belajar siswa diperoleh dengan memberikan soal tes  

yang terdiri dari tes kemampuan awal (pre test) dan tes kemampuan akhir (post 

test). Soal tes yang digunakan berbentuk pilihan ganda. Metode ini digunakan 

dalam penelitian ini untuk mengukur hasil belajar akuntansi materi jurnal 

penyesuaian siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

c) Angket motivasi belajar 

Angket yang disusun dalam penelitian ini adalah angket motivasi belajar. 

Angket motivasi belajar digunakan untuk menjaring data motivasi belajar peserta 

didik. Instrumen butir angket menggunakan skala Likert dengan empat alternatif 

pilihan, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. 
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2) Instrumen Penelitian 

a) Instrumen Tes 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah instrumen tes. Tes pilihan 

ganda disusun berdasarkan indikator dan ketercapaian hasil belajar siswa. Agar 

memperoleh data yang valid, instrumen atau alat mengevaluasi harus valid. 

Oleh karena itu, sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen pemahaman 

konsep terlebih dahulu diuji cobakan pada tingkat yang lebih tinggi untuk 

mengukur validitas dan reliabilitasnya. Pada instrumen non-tes menggunakan 

lembar observasi yang bertujuan memperoleh informasi dari responden. 

Kisi–kisi instrument disusun berdasarkan SK dan KD yang diambil 

dari silabus kelas X semester ganjil mata pelajaran Akuntansi tentang jurnal 

penyesuaian. Instrumen penelitian terdiri dari 30 soal pilihan ganda yang 

disusun sesuai dengan dua kompetensi dasar yang terdapat pada silabus. 

Setelah diadakan uji kevalidan soal hasilnya adalah 20 soal yang dinyatakan 

valid sedangkan 10 butir soal tidak valid (lampiran). Berikut adalah kisi-kisi 

instrument tes sudah valid berdasarkan silabus mata pelajaran akuntansi di 

SMK Negeri 7 Yogyakarta. Kisi –kisi instrumen tes sebagai berikut: 
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Tabel 2.Kisi –Kisi Instrumen Tes 

Kompetensi 
Dasar Indikator Soal Nomor Butir Jumlah 

Butir  
Menganalisis 
jurnal 
penyesuaian 

 

 

Menjelaskan pengertian 
Jurnal penyesuaian 1 1 

Menjelaskan akun – akun 
jurnal penyesuaian. 2,3,4, 3 

Menjelaskan tujuan jurnal 
penyesuaian 5 1 

Menjelaskan langkah - 
langkah pembuatan jurnal 
penyesuaian 

6,7 1 

Membuat 
jurnal 
penyesuaian. 

Menentukan transaksi 
jurnal penyesuaian 8 1 

Membuat jurnal 
penyesuaian 

 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19,  
12 

Memposting jurnal 
penyesuaian 20 1 

Jumlah Soal 20 
 

Kriteria penentuan skor pada soal pilihan ganda tertera pada tabel berikut : 

Tabel 3. Penentuan Skor Pilihan Ganda 

Kriteria Skor 
Jika Jawaban Salah 0 
Jika Jawaban Benar 1 

 

b) Instrumen Non Tes 

1) Lembar Observasi Motivasi Belajar Siswa 

Lembar observasi adalah instrumen penelitian yang lebih banyak 

menggunakan salah satu dari panca inderanya yaitu penglihatan untuk 
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mengambil data yang berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil 

kerja responden dalam situasi alami pada saat penelitian berlangsung. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Noland & Richards, 

(2014); Sardiman, (2011); Hoffman, (2015); Mayer, (2014); Tetteh, (2015) 

peneliti mengambil indikator-indikator motivasi belajar yang di kembangkan 

menjadi 15 butir pernyataan. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung menggunakan lembar observasi dengan melakukan pengamatan dan 

pencatatan mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan menggunakan 

google classroom berbasis easy adjustment pada kelas eksperimen dan 

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol, serta perilaku dan aktivitas yang 

ditunjukkan selama proses pembelajaran berlangsung tanpa mengganggu proses 

pembelajaran. 

Dalam lembar observasi motivasi belajar siswa digunakan dan diisi oleh 

observer pada saat melakukan pengamatan ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Instrumen ini meliputi daftar check list berupa baris-baris item 

aspek motivasi belajar siswa. Selain itu ada kolom keterangan untuk mencatat 

hal-hal yang berkaitan dengan motivasi belajar siswa. Berikut adalah kisi-kisi 

lembar observasi motivasi belajar siswa : 
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Tabel 4. Kisi-kisi Lembar Observasi Motivasi Belajar Siswa 

No Indikator Nomor dan Item Observasi 

1. Kuatnya kemauan untuk 
belajar 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru 
dalam kegiatan pembelajaran. 

2.  Siswa bertanya kepada guru atau 
teman mengenai materi yang belum 
dipahami. 

2. Jumlah waktu yang 
disediakan untuk belajar 

3. Siswa mengerjakan tugas yang 
diberikan tepat waktu 

4. Siswa memanfaatkan waktu yang ada 
untuk berdiskusi tentang pelajaran 
dengan teman maupun dengan guru. 

3. Kerelaan meninggalkan 
kewajiban atau tugas 
yang lain. 

5. Siswa aktif membaca buku untuk 
mencari sumber jawaban yang benar 
dalam mengerjakan tugas di kelas. 

4. Ketekunan dalam 
mengerjakan tugas 

6. Siswa aktif berdiskusi dengan teman -
teman dalam menyelesaikan tugas. 

7. Siswa tekun dalam mengerjakan tugas 
yang diberikan guru. 

5. Ulet dalam menghadapi 
kesulitan 

8. Siswa tidak mudah putus asa dalam 
mengerjakan sesuatu di kelas 

9. Siswa tidak malu apabila mengalami 
kegagalan dan mampu untuk bangkit 
lagi menjadi lebih baik 

6. Menunjukkan minat 
terhadap bermacam-
macam masalah teman. 

10. Dalam mengerjakan soal atau 
mengerjakan tugas di kelas, siswa 
dapat mengaitkan pelajaran dengan 
kehidupan sehari-hari 

11. Siswa menunjukkan kepedulian 
terhadap teman-temannya yang belum 
berhasil. 

7. Lebih senang bekerja 
Mandiri 

12. Siswa berusaha mengerjakan tugas 
sesuai dengan kemampuannya. 

13. Siswa percaya diri dalam melakukan 
sesuatu di kelas saat pelajaran 

8. Dapat mempertahankan 
pendapatnya 

14. Siswa berani menyampaikan pendapat 
dalam forum diskusi kelas 

15. Siswa mampu mempertahankan 
pendapatnya beserta alasannya 
dihadapan teman yang lainnya. 
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2) Angket Motivasi Belajar 

Angket motivasi belajar terdiri atas 26 butir pernyataan. Butir angket 

dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu pernyataan yang bersifat positif dan negatif. 

Pernyataan positif adalah pernyataan yang mendukung motivasi belajar jurnal 

penyesuaian, sedangkan pernyataan negatif adalah pernyataan yang tidak 

mendukung motivasi belajar jurnal penyesuaian. Butir angket sengaja dibuat 

dalam dua bentuk yang bertujuan untuk menghindari jawaban yang asal memilih. 

Kisi-kisi angket motivasi belajar dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 5. Kisi-Kisi Angket Motivasi 

Indikator 
Nomor Item 

Angket 

Positif Negatif 

1 Kuatnya kemauan untuk belajar. 1,2 3,4 

2 Jumlah waktu yang disediakan untuk 
belajar. 5,6 7,8 

3 Bersedia meninggalkan kewajiban atau 
tugas yang lain. 9,10 11 

4 Ketekunan dalam mengerjakan tugas 12 13 

5 Ulet dalam menghadapi kesulitan 14,15 16,17 

6 Menunjukkan minat terhadap bermacam-
macam masalah 18,19 20,21 

7 Lebih senang bekerja mandiri 22 23 

8 Dapat mempertahankan pendapatnya 24 25,26 
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G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Instrumen Tes 

a. Uji Validitas Tes 

Tes akan valid apabila tingkat ketepatannya yang tinggi dalam 

mengungkap aspek yang hendak diukur (Murti, 2011). Teknik pengujian 

validitas pada item tes hasil belajar dilakukan dengan menggunakan rumus 

korelasi point biserial : 

 

 
 

Keterangan:  

rpbi = Koefisien Korelasi point biserial yang melambangkan  

                kekuatan korelasi antara koefisien validitas item 

Mp  = Skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh peserta tes yang  

    untuk butir item soal telah dijawab dengan benar 

Mt  = Skor rata-rata dari skor total 

SDt   = Standar deviasi dari skor total 

p  = Proporsi peserta tes yang menjawab betul butir soal  

q  = Proporsi peserta tes yang menjawab salah 

 

Butir soal dikatakan valid atau tidak valid dapat dilihat dari hasil 

perhitungan yang dibandingkan dengan rtabel pada taraf signifikansi 5% sesuai 
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jumlah siswa yang diteliti. Apabila rpbi > rtabel maka butir soal tersebut valid. 

Jika rpbi ≤  rtabel, maka butir soal tersebut tidak valid ( Sudjiono, 2012: 185). 

Hasil uji validitas tes secara lengkap dapat dilihat pada lampiran dan secara 

ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Pilihan Ganda 

No Kriteria Nomor Soal Jumlah 

1 Valid 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18,  21, 

22, 23, 24, 25,  28, 30. 
20 

2 Tidak Valid 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 29. 10 

 

a. Reliabilitas Tes 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan alat tersebut dalam 

menilai apa yang dinilainya (Arikunto, 2013 : 115). Untuk mencari 

reliabilitas tes dalam penelitan ini menggunakan rumus KR-20 , sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan : 

r11  = reliabilitas tes secara keseluruhan 

p     = proporsi subjek yang mmenjawab item dengan benar 

q  = proporsi subjek yang menjawab salah 

∑ 𝑝𝑞 = jumlah hasil perkalian p dan q 
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n  = banyaknya item 

s  = standar deviasi tes 

Tes dikatakan reliabel apabila nilai koefisien  KR-20 > 0,6 maka tes 

hasil belajar yang sedang diuji dinyatakan reliabel (Sudjiono, 2012: 209). 

Hasil analisis butir soal menunjukkan KR-20 sebesar 0,68 > 0,6 artinya 

reliabel.  

b. Tingkat Kesukaran Soal 

Soal yang baik yaitu soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

mempertinggi usaha memecahkannya, sebaliknya soal yang terlalu sukar 

akan membuat siswa menjadi putus asa dan tidak memiliki semangat untuk 

mencoba kembali karena diluar jangkauannya (Zaenal Arifin, 2017), 

Dengan rumus  : 

P = 𝐵
𝐽𝑆

 

Keterangan: 

P  = indeks kesukaran 

B  = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar/betul 

JS  = jumbah seluruh siswa peserta tes. 

Penentuan kategori indeks kesukaran suatu butir soal dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 7. Indeks Kesukaran 

Rentang Nilai Kategori 

0,00 ≤ p < 0,30 Sukar 

0,31 ≤ p < 0,70 Sedang 

0,71 ≤ p < 1,00 Mudah 

 

Hasil tersebut secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 8. Tingkat Kesukaran Soal 

No Kriteria Nomor Soal Jumlah 

1 Sukar 7, 25, 30 3 

2 Sedang 2, 3, 5, 6, 8, 17, 23, 7 

3 Mudah 1, 4, 9, 12,16, 18, 21, 22, 24, 28. 10 

c. Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda 

adalah indeks deskriminasi (D) (Rahayu et al., 2014). Seperti halnya indeks 

kesukaran, indeks deskriminasi (daya pembeda) ini bekisar antara 0,00 

sampai 1,00. Hanya bedanya, indeks deskriminasi tidak mengenal tanda 

negatif, dengan menggunakan rumus: 

D =
𝐵𝐴
𝐽𝐴

− 𝐵𝐵
𝐽𝐵
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Keterangan: 

D  = Daya Pembeda 

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal  

dengan benar 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal  

dengan benar 

JB = Banyaknya rerata kelompok bawa 

Tabel 9. Kategori Daya Pembeda 

Rentang Nilai DB Kategori 

Bernilai Negatif Drop 

0,00 ≤ D < 0,20 Revisi 

0,21 ≤ D < 0,40 Cukup 

0,41 ≤ D < 0,70 Baik 

0,71 ≤ D < 1,00 Baik Sekali 

Hasil tersebut secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 10. Daya Beda Soal 

No Kriteria Nomor Soal Jumlah 

1 Drop 11, 13, 27, 29. 4 

2 Revisi 1, 10, 14, 19, 20, 24, 25, 26 8 

3 Cukup 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 
18, 21, 22, 23, 28, 30 

17 

4 Baik 8 1 

5 Baik Sekali 0  

 
Berdasarkan beberapa hasil yang di dapatkan di atas maka peneliti 

mengambil 20 butir soal valid sebagai alat ukur untuk hasil belajar siswa. 
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2. Instrumen Non Tes 

a. Uji validitas non tes 

Uji validitas non tes yang digunakan dalam penelitian ini ada dua 

yakni, dengan validitas isi untuk menunjukkan sejauh mana indikator yang 

dilihat dari isinya dapat mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur yang 

ditentukan melalui pendapat profesional dalam proses telaah setiap butir 

angket, dan Exploratory Factor Analysis yakni pendekatan yang digunakan 

untuk pengujian validitas konstruk (construct validity). Dalam Exploratory 

Factor Analysis (EFA) banyaknya faktor yang akan terbentuk tidak 

ditentukan terlebih dahulu. Eksploratory Factor Analysis digunakan untuk 

melihat berapa banyak faktor yang dibutuhkan untuk menjelaskan hubungan 

di antara seperangkat indikator dengan cara mengamati besarnya muatan 

faktor (Ghozali, 2013).  

Pengujian EFA di dalam analisis ini untuk menguji kelayakan dari 

angket yang digunakan, terpenuhinya asumsi sebagai syarat dapat 

dilakukannya analisis faktor. Kriteria untuk mengetahui apakah suatu data 

dapat dianalisis faktor ditentukan oleh dua hal yaitu harga koefisien Kaiser 

Meyer-Olkin (KMO) dan Bartlett’s Sphericity test.  

Uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) diperlukan untuk melihat kecukupan 

sampel yang dianalisis (sampling adequacy). Nilai KMO ini diperoleh dengan 

membandingkan besarnya koefisien korelasi ter-observasi dengan besarnya 
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koefisien korelasi parsial, jika nilai KMO kurang dari 0,50 maka analisis 

faktor tidak sesuai untuk variabel tersebut.  

Uji Bartlett bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 

antar indikator, maka matriks korelasi antar indikator sama dengan matriks 

identitas. Uji Bartlett memiliki keakuratan (signifikansi) yang tinggi p < 0,000 

memberi implikasi bahwa matriks korelasi cocok untuk analisis faktor. 

Hasil yang didapatkan setelah melakukan uji validitas menggunakan 

EFA adalah 26 butir angket yang valid dan 6 butir angket yang tidak valid, 

dengan nilai Kaiser Meyer Olkin (KMO) yaitu sebesar 0,625 di atas 0,5 dan 

dengan tingkat signifikansi 0,000 di bawah 0,05, artinya angket motivasi 

belajar layak untuk digunakan.  

b. Uji Reliabilitas Non Tes 

Mengetahui tingkat reliabel atas instrumen penelitian, dapat diketahui 

dengan metode Alpha (Cronbach’s). Nunally (dalam Gozali, 2013) 

menyatakan bahwa Cronbach’s Alpha dapat dikatakan baik apabila 

dinyatakan lebih dari 0,7. Adapun pengukuran level reliabilitas berdasarkan 

nilai perhitungan Cronbach, yaitu sebagai berikut:  

1) Nilai Cronbach Alpha > 0,90 maka reliabilitas sempurna. 

2) Nilai Cronbach Alpha antara 0,70 – 0,90 maka reliabilitas tinggi. 

3) Nilai Cronbach Alpha antara 0,50 – 0,70 maka reliabilitas moderat. 
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4) Nilai Cronbach Alpha < 0,50 maka reliabilitas rendah. 

Hasil yang diperoleh melalui analisis data adalah sebesar 0,785 untuk 

nilai cronbach alpha maka reliabilitas tergolong kategori tinggi untuk 26 butir 

angket motivasi belajar yang valid.  

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Non Tes 

Analisis data non tes digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

efektivitas motivasi belajar siswa dalam pembelajaran akuntansi pada jurnal 

penyesuaian dengan menggunakan google classroom berbasis easy adjustment. 

Jenis pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan observasi, digunakan 

untuk memperoleh data yang real (nyata) di lapangan. 

a. Motivasi Belajar Siswa 

Analisis angket menghitung seberapa besar motivasi siswa terhadap 

pengunaan google classroom berbasis easy adjustment dalam pembelajaran 

jurnal penyesuaian. Skala penilaian non tes dalam penelitian ini menggunakan 

skala likert dengan interval empat (afour point likert scale). Penskoran 

jawaban pertanyaan angket dapat dilihat pada tabel berikut ini (Nana Sudjana, 

2017: 81). 
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Tabel 11. Penskoran Alternatif Jawaban Pertanyaan  

Angket Motivasi Belajar Siswa  

Jawaban 
Nilai 

Pertanyaan 
Positif 

Pertanyaan 
Negatif 

Tidak Pernah (TP) 1 4 

Kadang – Kadang (KK) 2 3 

Sering (S) 3 2 

Selalu(SL) 4 1 

 

Mengubah skor aktual yang bersifat kuantitatif menjadi nilai kualitatif 

dengan lima kategori mengacu pada pedoman konversi.  

Tabel 12. Pedoman Konversi Motivasi Belajar Siswa  

Skor Aktual Menjadi Nilai Kualitatif dengan Lima Kategori 

No. Rentang Skor Rerata Skor Kategori 

1. 𝑋>𝑋𝑖  + 1,8 𝑥𝑠𝑏𝑖 X > 88,4 Sangat Tinggi 

2. 𝑋𝑖+ 0,6 𝑥𝑠𝑏𝑖<𝑋 ≤ 𝑋𝑖  + 1,8 𝑥𝑠𝑏𝑖 72,8 < X ≤ 88,4 Tinggi 

3. 𝑋𝑖  − 0,6 𝑥𝑠𝑏𝑖<𝑋 ≤ 𝑋𝑖  + 0,6 𝑥𝑠𝑏𝑖 57, 2 < X ≤ 72,8 Sedang 

4. 𝑋𝑖  − 1,8 𝑥𝑠𝑏𝑖<𝑋 ≤ 𝑋𝑖  − 0,6 𝑥𝑠𝑏𝑖 41,6 < X ≤ 57,2  Rendah 

5. 𝑋 ≤ 𝑋𝑖  − 1,8 𝑥𝑠𝑏𝑖 X ≤ 41,6 Sangat Rendah 

(Sumber: Uswatun & Rohaeti, 2015) 
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Keterangan: 

X = Skor aktual 

𝑋𝑖 = Skor rerata, rumus: 

𝑋𝑖 = 1
2
(𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 + 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙)  

𝑠𝑏𝑖 = Simpangan baku ideal, rumus: 

𝑠𝑏𝑖 = 1
6
 (𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 – 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) 

Skor tertinggi ideal = ∑butir aspek x skor tertinggi  

Skor terendah ideal = ∑butir aspek x skor terendah 

b. Observasi Motivasi Siswa 

Observasi dilakukan dengan cara menuliskan angka yang 

menunjukkan jumlah atau nilai pada setiap pemunculan data pada daftar 

variabel, yang dikumpulkan datanya dari skala pengukuran yang telah 

ditentukan yaitu menggunakan rating scale. Sugiyono (2015: 141) 

menyatakan bahwa rating scale (skala bertingkat) adalah skala pengukuran 

data yang diperoleh dari hasil observasi ditafsirkan dalam pengertian 

kuantitatif. Proses perhitungan dilakukan dengan cara mengkalikan hasil 

bagi skor riil dengan skor ideal dengan seratus persen (Sugiyono 2015: 

144). 
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Pencapaian = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑙𝑙

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
  X 100% 

Berikut kriteria penilaian penelitian berdasarkan model rating scale : 

Tabel 13. Kriteria Motivasi Belajar Siswa 

Kriteria Pencapaian Keterangan 

81% - 100% Sangat Tinggi 

61% - 80% Tinggi 

41% - 60% Sedang 

21% - 40% Rendah 

0% - 20% Sangat Rendah 

 

c. Analisis Data Deskriptif Keefektifan dalam Motivasi belajar dan 

Hasil Belajar Siswa 

Analisis yang digunakan untuk mengukur efektivitas tersebut adalah 

analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui manakah yang lebih 

efektif pembelajaran dengan menggunakan google classroom berbasis easy 

adjustment pada kelas eksperimen atau pembelajaran konvensional pada kelas 

kontrol, dengan menggunakan rumus di bawah ini:  

Persentase = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
  x 100% 

Setelah penyajian dalam bentuk persentase, langkah selanjutnya 

mendeskripsikan dan mengambil kesimpulan dengan mengunakan tabel 

interpretasi skor (Mulyasa 2014: 82). 
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Tabel 14. Interpretasi Skor Efektivitas Siswa 

Persentase Kriteria 

30% - 39%  Gagal 

40% – 55% Kurang Efektif 

56% – 65% Cukup Efektif 

66% – 79% Efektif 

80% – 100 % Sangat Efektif 

 

2. Analisis Data Hasil Belajar Siswa 

 Nilai pre tes dan post tes akan menunjukkan hasil belajar siswa sebelum dan 

sesudah dilakukan pembelajaran dengan google classroom berbasis easy 

adjustment. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan skor jawaban setiap siswa. 

Skor tersebut dikonversikan dalam satu nilai dengan rentang 0-100. Rumusan 

untuk menentukan nilai post tes akhir tiap siswa adalah sebagai berikut : 

𝑵𝑨𝒊 =
𝑱𝑺𝒊
𝑱𝑴

𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
Untuk menentukan nilai rata-rata post tes semua siswa adalah sebagai berikut: 
 

𝑁𝐴𝑠 =  
∑ 𝑁𝐴𝑖

𝑛𝑠
 

Keterangan : 

 NAi = nilai akhir individu 

 JSi = jumlah skor individu 
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 JM = jumlah skor maksimum 

 NAs = jumlah rata-rata untuk semua siswa 

 ns = banyaknya siswa 

Selanjutnya, nilai hasil belajar siswa dibandingkan dengan nilai kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) kemudian dihitung persentase skor yang diperoleh 

setiap siswa. Data yang telah terkumpul baik dari kelas kontrol maupun kelas 

eksperimen diolah dan dianalisis untuk dapat menunjukkan adanya pengaruh 

penggunaan google classroom berbasis easy adjustment terhadap motivasi dan 

hasil belajar siswa pada materi jurnal penyesuaian.  

3. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi data dari hasil 

penelitian normal atau tidak. Suatu data yang normal merupakan salah satu 

syarat untuk dilakukan uji Parametrik (Yuwanto & Halim, 2017: 58). 

Sedangkan jika salah satu data atau kedua data tersebut tidak berdistribusi 

normal maka uji yang dilakukan adalah uji Non-Parametrik (Sriwidadi, 2016 : 

44). Pada penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji kolmogrov 

smirnov untuk data di atas 50 sampel. Pengujian normalitas data dengan uji 

kolmogrov smirnov dapat dilakukan dengan taraf signifikansi yang digunakan 

adalah 0,05. Jika nilai output pada kolom sig dari hasil uji lebih besar dari 

taraf signifikansi (p>0,05) maka data tersebut berdistribusi normal dan 

sebaliknya jika nilai output pada kolom sig dari hasil uji lebih kecil dari taraf 
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signifikansi (p≤0,05) maka data tersebut tidak berdistribusi normal. 

b. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan rumus uji Mann-

Whitney U (Zainal Arifin, 2012: 102). Langkah-langkah dalam pengujian uji 

Mann Whitney U-Test adalah sebagai berikut. 

1) Menggabungkan data kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, 

kemudian memberi ranking pada data terkecil hingga data terbesar atau 

sebaliknya. Jumlah ranking yang terkecil di ambil atau U dijadikan dasar 

untuk pengujian hipotesis dengan melakukan perbandingan dengan tabel 

yang dibuat khusus untuk uji Mann-Whitney.  

2) Apabila sampel besar (lebih dari 20), maka menggunakan rumus Z. 

Rumus sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

U1  = Statistik uji U1 
U2  = Statistik uji U2 
R1 = Jumlah rank sampel 1 
R2  = Jumlah rank sampel 2 
n1 = Banyaknya anggota sampel 1 
n2  = Banyaknya anggota sampel 2 

 


