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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi yang akan diteliti dalam penelitian adalah seluruh mahasiswa 

akuntansi di kota Semarang. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive  sampling, yaitu yaitu teknik pengambilan 

sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan pertimbangan tertentu (judgement 

sampling) (Sugiyono, 2011).  

Sampelnya adalah para mahasiswa akuntansi yang kuliah di 

universitas di Semarang. Penelitian ini dilaksanakan pada 

universitas di Semarang, yang pada periode penelitian ini memilih mahasiswa 

jurusan akuntansi program S1. Jumlah populasinya adalah 94.302 mahasiswa 

(sumber: forlab Dikti, 2017 diunduh dari 

https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homegraphbidang). Untuk menghitung 

sampel digunakan rumus: 

https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homegraphbidang
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Tabel 3.1. Sampel Penelitian 

No Nama PT Akreditasi Progdi Jumlah mahasiswa 

akuntansi S1 

(Populasi) 

Sampel 

 PT Swasta:    

1. Unika Soegijapranata 

(*) 

A 932 42 

 

 

2. Unissula(*) A 1490 69 

3. Udinus(*) B 947 42 

4. Untag(*) B 58 4 

5. Unisbank(*) B 1213 53 

6. USM(*) B 3840 152 

 PT Negeri:    

7. Universitas 

Diponegoro(*) 

A 235 

8 

8. Unnes(*) A 317 11 

 Total Sampel:  8100 381 

(*) Update untuk mahasiswa semester Ganjil tahun 2016 

(**) Update untuk mahasiswa semester Ganjil tahun 2015 
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Jumlah sampel (n) =          8.100           . 

          (8.100) (5%)2 +  1 

                           n =  381 orang 

Maka berdasarkan pada perhitungan diatas diketahui bahwa sampelnya minimal 

adalah 381 orang mahasiswa di Semarang. 

3.2. Metode Penelitian 

3.2.1. Jenis dan sumber data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah 

data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara. Sumber 

datanya adalah responden penelitian atau sampel penelitian ini yaitu 

mahasiswa jurusan akuntansi yang baru lulus di Unika Soegijapranata..  

3.2.2. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah teknik 

pengumpulan data survei. Survei atau lengkapnya self-administered survey 

adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada responden individu. (Jogiyanto, 2010) 

 

3.3. DESAIN ANALISIS DATA ATAU UJI HIPOTESIS 
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3.3.1. Menyatakan Hipotesis 

 Peneliti menggunakan hipotesis nol atau hipotesis alternatif 

sebagai hipotesisnya. Adapun hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

Ho1: Tidak ada pengaruh pembenaran diri terhadap perilaku menyontek 

mahasiswa. 

H1: Ada pengaruh pembenaran diri terhadap perilaku menyontek 

mahasiswa. 

Ho2: Tidak ada pengaruh tekanan terhadap perilaku menyontek 

mahasiswa. 

H2:  Ada pengaruh tekanan terhadap perilaku menyontek mahasiswa. 

Ho3:  Tidak ada kesempatan terhadap perilaku menyontek mahasiswa. 

H3:  Ada kesempatan terhadap perilaku menyontek mahasiswa. 

Ho4: Tidak ada pengaruh pembenaran diri terhadap perilaku menyontek 

mahasiswa dengan gender sebagai variabel moderating. 

H4: Ada pengaruh pembenaran diri terhadap perilaku menyontek 

mahasiswa dengan gender sebagai variabel moderating. 

Ho5: Tidak ada pengaruh tekanan terhadap perilaku menyontek 

mahasiswa dengan gender sebagai variabel moderating. 
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H5:  Ada pengaruh tekanan terhadap perilaku menyontek mahasiswa 

dengan gender sebagai variabel moderating. 

Ho6: Tidak ada kesempatan terhadap perilaku menyontek mahasiswa 

dengan gender sebagai variabel moderating. 

H6:  Ada kesempatan terhadap perilaku menyontek mahasiswa dengan 

gender sebagai variabel moderating. 

 

3.3.2. Memilih Pengujian Statistik 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada variabel dependen dan 

independen menggunakan skala rasio sehingga berbentuk parametric. 

Selain itu, uji yang digunakan adalah uji pengaruh, karena peneliti akan 

melihat bagaimana pengaruhvariabel independen terhadap dependen 

yang dilakukan dengan metode SEM (Structural Equation Modelling). 

Uji ini mengukur kesesuaian input sesungguhnya dengan prediksi dari 

model yang diajukan. Untuk memperbaiki dari penelitian sebelumnya 

yang menggunakan SPSS, pada penelitian ini menggunakan AMOS 

supaya hasilnya lebih komprehensif dan lebih valid. 

Adapun pengujian prasyarat untuk menetapkan apakah model 

struktural sudah memenuhi asumsi yang disyaratkan SEM dengan 

menggunakan aplikasi AMOS 18 dan menetapkan kesesuaian model 
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berdasarkan criteriagoodness of fit tertentu. Terdapat tiga jenis ukuran 

goodness of fit yaitu (1) absolute fit measure,(2) incremental fit 

measures dan (3) parsimonious fit measure. Penelitian ini akan 

menggunakan ukuran yang pertama (1) yakni absolute fit 

measurekarena absolute fit measure dapat mengukur model fit secara 

keseluruhan baik model struktural maupun model pengukuran secara 

bersama (Ghozali, 2005: 23). Beberapa pengujian kesesuaian model 

dengan ukuran absolute fit measuretersebut adalah sebagai berikut: 

1. Uji Likelihood Chi-square 

Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk mengembangkan dan 

menguji apakah sebuah model yang diuji sesuai dengan model yang 

diestimasi. Nilai Chi-square yang tinggi relatif terhadap degree of 

freedom menunjukkan bahwa matrik kovarian atau korelasi yang 

diobservasi dengan yang diprediksi berbeda secara nyata dan ini 

menghasilkan tingkat probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi. 

Sebaliknya, nilai Chi-squareyang kecil akan menghasilkan tingkat 

probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi dan ini 

menunjukkan bahwa matrik kovarian atau korelasi yang diobservasi 

dengan yang diprediksi tidak berbeda secara signifikan. Dalam hal ini 

peneliti harus mencari nilai chi-square yang tidak signifikan karena 
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diharapkan model yang diusulkan cocok atau fit dengan data empiris. 

Data empiris dikatakan identik dengan teori/model atau tingkat 

signifikan tinggi apabila tingkatprobability chi-square>tingkat 

signifikansi (0.10). 

2. Tucker Lewis Index (TLI) 

Merupakan Indeks kesesuaian inkremental yang membandingkan 

model yang diuji dengan base;line 

3. Comparative Fit Index (CFI) 

Merupakan Indeks kesesuaian inkremental. Indeks ini relatif tidak 

sensitif terhadap besarnya sampel dan kurang dipengaruhi oleh kerumitan 

model. 

4. Degree of Freedom (CMIN/DF) 

Pengujian ini merupakan nilai chi-square dibagidengandegree of 

freedom. Beberapa penelitian menganjurkan menggunakan ratio ukuran ini 

untuk mengukur fit. Menurut Wheaton et.al dalam Ghozali (2005:24) nilai 

ratio 5 (lima) atau < 5 merupakan ukuran yang reasonable/fit. 

5. Goodness Of Fit Index (GFI) 

Goodness Of Fit Indexdikembangkan oleh Joreskog dan Sorbom 

dalam Ghozali (2005:24) yang merupakanukuran non-statistik dengan nilai 

berkisar dari 0 (poor fit)  sampai 1.0 (perfect fit). Nilai GFI yang tinggi 
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menunjukkan fit yang lebih baik dan berapa nilai GFI yang dapat diterima 

sebagai nilai yang layak, belum ada standarnya. 

6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Uji ini merupakan ukuran yang mencoba memperbaiki kecenderungan 

statistic chi-square menolak model dengan jumlah sampel yang besar. Sebuah 

model dapat dikatakan fit dan dapat diterima apabila nilai RMSEA antara 0,05 

< nilai RMSEA< 0.08. 

 

3.3.3. Memilih Tingkat Keyakinan 

Tingkat keyakinan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebesar 95% yang artinya peneliti menggunakan tingkat error 

yang dapat ditoleransi sebesar 5%. 

 

3.3.4. Menghitung Nilai Statistik 

Peneliti menggunakan AMOS 18 (Analysis of Moment 

Structures) untuk perhitungan nilai statistik, sebagai program komputer 

yang akan membantu dalam menghitung nilai statistik dari semua data 

yang telah diperoleh. 
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3.3.5. Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

Peneliti akan menggunakan AMOS18 untuk mendapatkan nilai 

uji goodness of fit, sebagai program yang akan membantu peneliti dalam 

menganalisisnya. Peneliti juga menggunakan pengujian satu arah (one-

tailed) untuk menguji hipotesis karena hipotesis dalam penelitian ini 

berarah (positif). 

 

3.3.6. Menginterpretasikan Hasil 

Interpretasi dari hasil yang didapat berupa penerimaan semua 

hipotesis diterima jika nilai P < 0.05. 

 


