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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

 Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh siswa sekolah menengah atas 

(SMA) kelas XII di Semarangyang bekerja sama dengan Universitas Katolik 

Soegijapranata sebanyak 17 SMA sebanyak 3.444 siswa berdasarkan 

http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/. Digunakan sampel SMA di 

Semarangyang bekerja sama dengan Universitas Katolik Soegijapranata karena 

motivasi riset penelitian ini ingin mengetahui bagaimana minat dan niat memasuki 

jurusan akuntansi di Universitas Katolik Soegijapranata. Metode pengambilan 

sampel berbasis pada probabilitas dengan metode random sederhana. Pengambilan 

jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin untuk mendapatkan 

batas minimum.  

 

Keterangan: 

n =  ukuran sampel 

N =  ukuran populasi 

e =  kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

dapat ditolerir (10%) 

 

Dengan rumus tersebut, jumlah sampel minimal yang dapat diambil 

sebanyak98siswa sekolah menengah atas (SMA) kelas XII di Semarangyang 

bekerja sama dengan Universitas Katolik Soegijapranata. Berikut ini adalah 

pembagian sampel masing-masing sekolah menengah atas (SMA). 
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Tabel3.1. Pembagian Sampel 

No Nama SMA Populasi % Sampel 

1 Kolese Loyola 280 8.13% 8 

2 Sedes Sapientae 345 10.02% 10 

3 Kebon Dalem 55 1.60% 2 

4 Karang Turi 260 7.55% 7 

5 Don Bosko 173 5.02% 5 

6 Sint Louis 128 3.72% 4 

7 Kristen YSKI 173 5.02% 5 

8 Masehi 1 90 2.61% 3 

9 Krista Mitra 95 2.76% 3 

10 Theresiana 1 81 2.35% 2 

11 Nusa Putera 53 1.54% 1 

12 Citi School 9 0.26% 0 

13 Kesatrian 1 360 10.45% 10 

14 Kesatrian 2 255 7.40% 7 

15 Negeri 1 508 14.75% 14 

16 Negeri 5 408 11.85% 12 

17 Kristen Tri Tunggal 171 4.97% 5 

Total 3.444 100% 98 

Sumber: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/  (2018) 

 

3.2. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dengan kuesioner yang 

disebar ke responden yaitu siswa sekolah menengah atas (SMA) kelas XII di 

Semarangyang bekerja sama dengan Universitas Katolik Soegijapranatatentang 

memahami minat dalam memilih jurusan akuntansi berdasarkan TRA. Sementara 

jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah jenis data 

yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa melalui media 

perantara.  
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Jogiyanto (2013:140), untuk mendapatkan data opini individu, 

teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah survei. Survei adalah 

metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

kepada responden yaitu siswa sekolah menengah atas (SMA) kelas XII di 

Semarangyang bekerja sama dengan Universitas Katolik Soegijapranata. 

 

3.4. Metode Analisa Data 

3.4.1. Menyatakan Hipotesis 

 Berikut adalah hipotesis yang diuji dalam penelitian ini. 

H01≠0 → H1: Technicalskill self-efficacy akuntansi tidak berpengaruhterhadap 

minat pribadi dalam bidang akuntansi. 

Ha1=0 → H1: Technicalskill self-efficacy akuntansi berpengaruhterhadap minat 

pribadi dalam bidang akuntansi. 

H02≠0 → H2: Soft skill self-efficacy akuntansi tidak berpengaruhterhadap minat 

pribadi dalam bidang akuntansi. 

Ha2=0 → H2: Soft skill self-efficacy akuntansi berpengaruhterhadap minat pribadi 

dalam bidang akuntansi. 
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H03≠0 → H3: Citra profesional akuntansi tidak berpengaruhterhadap minat pribadi 

dalam bidang akuntansi.  

Ha3=0 → H3: Citra profesional akuntansi berpengaruhterhadap minat pribadi dalam 

bidang akuntansi.  

H04≠0 → H4: Keyakinan orang lain yang relevan tidak berpengaruh terhadap minat 

pribadi dalam bidang akuntansi. 

Ha4=0 → H4: Keyakinan orang lain yang relevan berpengaruh terhadap minat 

pribadi dalam bidang akuntansi. 

H05≠0 → H5: Keyakinan orang lain yang relevan tidak berpengaruh terhadap niat 

memasuki jurusan akuntansi. 

Ha5=0 → H5: Keyakinan orang lain yang relevan berpengaruh terhadap niat 

memasuki jurusan akuntansi. 

H06≠0 → H6: Minat pribadi dalam bidang akuntansitidak berpengaruh terhadap niat 

memasuki jurusan akuntansi. 

Ha6=0 → H6: Minat pribadi dalam bidang akuntansi berpengaruh terhadap niat 

memasuki jurusan akuntansi. 

 

3.4.2. Memilih Pengujian Statistik 

 Pengujian statistik penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS), 

merupakan pendekatan persamaan struktural (Structural Equation Modelling / 

SEM) berbasis varian. Pendekatan ini digunakan untuk melakukan analisis jalur 

yang banyak digunakan dalam studi keperilakuan sehingga PLS menjadi teknik 
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statistik yang digunakan dalam model yang memiliki lebih dari satu variabel 

dependen dan variabel independen (Murniati dkk., 2013:166). 

 

3.4.3. Memilih Tingkat Keyakinan 

 Tingkat keyakinan dalam penelitian ini sebesar 90%, artinya tingkat error 

yang dapat ditoleransi sebesar 10%.Karena hipotesis tidak berarah (two tailed) 

maka digunakan pengujian dua sisi (α=10%) dengan t tabel ±1,645 (Jogiyanto, 

2013:201). 

 Sebelum ke pengujian hipotesis, harus lolos uji validitas internal dan uji 

reliabilitas. Validitas yang diuji dalam PLS adalah validitas konstruk. Validitas 

konstruk menunjukkan seberapa besar instrument yang digunakan dalam 

pengukuran sesuai dengan teori yang digunakan untuk mendefinisikan konstruk. 

Kesesuaian tersebut ditunjukkan oleh korelasi antara konstruk dan instrument-

instrumennya. Validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen dan validitas 

diskriminan (Murniati dkk., 2013:175): 

1. Validitas konvergen 

Validitas konvergen merujuk pada konvergensi antar instrumen yang 

digunakan untuk mengukur konstruk yang sama. Konvergensi ditunjukkan 

oleh korelasi yang tinggi.  Validitas konvergen dikatakan valid apabila hasil 

dari loading factor> 0,7; AVE (average variance extracted) > 0,5; dan 

communality> 0,5 (Murniati dkk., 2013:175).  
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2. Validitas diskriminan 

Validitas diskriminan merujuk pada diskrimnasi instrument ketika 

mengukur konstruk yang berbeda. Seharusnya instrumen yang telah 

digunkaan mengukur satu konstruk tidak memiliki korelasi dengan konstruk 

lain. Validitas diskriminan dikatakan valid apabila hasil dari akar AVE > 

korelasi variabel laten; dan cross loading> 0,7 dalam satu konstruk 

(Murniati dkk., 2013:175). 

  

 Sementara reabilitas digunakan untuk menguji apakah alat ukur (instrmen) 

yang digunakan untuk mengukur konstruk mempunyai konsistensi. Reliabilitas 

dikatakan reliabel apabila hasil daricronbach’s alpha> 0,7; dan composite 

reliability> 0,7(Murniati dkk., 2013:176). 

 

3.4.4. Menghitung Nilai Statistik 

 Penghitungan nilai statistik digunakan PLS sebagai program komputer 

dalam menghitung nilai statistik dari semua data yang telah diperoleh.  

 

3.4.5. Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

 Untuk mendapatkan nilai uji kritis digunakan PLS sebagai program yang 

membantu analisa data. 
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3.4.6. Menginterpretasikan Hasil 

1. Jika nilai t-hitung> t-tabelmaka Ha1 diterima dan H01 ditolak. Dengan kata 

laintechnicalskill self-efficacy akuntansi berpengaruhterhadap minat pribadi 

dalam bidang akuntansi. 

2. Jika nilai t-hitung> t-tabelmaka Ha2 diterima dan H02 ditolak. Dengan kata 

lain softskill self-efficacy akuntansi berpengaruhterhadap minat pribadi 

dalam bidang akuntansi. 

3. Jika nilai t-hitung> t-tabelmaka Ha3 diterima dan H03 ditolak. Dengan kata 

lain citra profesional akuntansi berpengaruhterhadap minat pribadi dalam 

bidang akuntansi. 

4. Jika nilai t-hitung> t-tabelmaka Ha4 diterima dan H04 ditolak. Dengan kata 

lainkeyakinan orang lain yang relevan berpengaruh terhadap minat pribadi 

dalam bidang akuntansi. 

5. Jika nilai t-hitung> t-tabelmaka Ha5 diterima dan H05 ditolak. Dengan kata 

lainkeyakinan orang lain yang relevan berpengaruh terhadap niat memasuki 

jurusan akuntansi. 

6. Jika nilai t-hitung> t-tabelmaka Ha6 diterima dan H06 ditolak. Dengan kata 

lainminat pribadi dalam bidang akuntansi berpengaruh terhadap niat 

memasuki jurusan akuntansi. 

 


