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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Partisipan 

Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa akuntansi di Universitas 

Katolik Soegijapranata yang sudah mengambil mata kuliah sistem informasi 

manajemen. Sedangkan, sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi 

angkatan 2015 – 2016 di Universitas Katolik Soegijapranata yang sedang 

mengambil mata kuliah sistem informasi manajemen karena partisipan diharapkan 

paham mengenai game ERP untuk mengukur kinerja tim. Desain eksperimen yang 

akan digunakan adalah 2x2 between-subjects factorial design (Interactive use x 

Identitas sosial). Partisipan akan dibentuk 10 tim yang terdiri dari 5 siswa (total: 50 

orang) untuk setiap kelompok kondisi. Sehingga terdapat 40 tim dengan total 200 

orang.  

Tabel 3.1 

Tabel Desain Eksperimen 

 MCS Tinggi MCS Rendah 

Identitas sosial Tinggi   

Identitas sosial Rendah   

3.2  Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer itu sendiri berarti 

sebuah data yang diperoleh dari objeknya secara langsung yang 
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dalam penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen dan diolah 

sendiri secara perorangan maupun organisasi. 

2.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik eksperimen akan dilakukan pada penelitian ini. Tekniknya yaitu 

memanipulasi variabel Interactive use dan Identitas sosial dengan cara mengamati 

dan mengobservasi efeknya. 

3. Metode Eksperimen 

Dalam eksperimen ini terdapat 2 jenis pengkondisian yaitu, pertama 

Interactive use tinggi yang dimanipulasi melalui waktu diskusi 10 menit dan 

Interactive use rendah yang dimanipulasi dengan waktu diskusi 1,5 menit. Kedua, 

Identitas sosial tinggi dan rendah yang dimanipulasi dengan pemberian nama 

kelompok. 

4.  Desain Eksperimen 

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah desain 2x2 between-

subjects (Interactive use x Identitas sosial). Langkah – langkah untuk 

melakukan eksperimen adalah 

1. Partisipan membentuk tim secara acak yang terdiri dari 5-6 orang setiap 

kelompok. 

2. Eksperimentor menentukan pembagian kondisi secara acak, dimana  tim 

dengan Identitas sosial tinggi boleh berdiskusi untuk menentukan nama 

kelompoknya sendiri sedangkan Identitas sosial rendah diberi nama 

oleh eksperimentor. Dan kelas dengan kondisi Interactive use yang 

tinggi diberi waktu 10 menit untuk berdiskusi setiap fasenya 
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sedangkan Interactive use yang rendah diberi waktu 1,5 menit untuk 

berdiskusi setiap fasenya. 

3. Eksperimentor menjelaskan tentang gambaran perusahaan yang akan 

dijalankan di games ERP, yaitu perusahaan manufaktur yang menjual 

kue kering dengan 3 macam produk, yakni putri salju, chocochip, dan 

kastengel. 

4. Eksperimentor menjelaskan kepada partisipan bahwa mereka akan 

bermain game ERP yang terdiri dari 3 fase : 

Fase Pertama : berisi modul general, finance, procurement, retail, 

marketing, warehouse, dan B2B 

Fase Kedua : berisi modul general ,finance, procurement, retail, 

marketing, warehouse, B2B, production, maintenance 

Fase Ketiga : berisi modul general, finance, procurement, retail, 

marketing, warehouse, B2B, production, maintenance, HCM, service 

5. Eksperimentor membagikan hal-hal yang perlu didiskusikan pada fase 

pertama dan memberikan waktu 10 menit untuk kelas dengan kondisi 

Interactive use yang tinggi dan 1,5 menit untuk kelas dengan kondisi 

Interactive use yang rendah. 

6. Pada fase pertama, yaitu hari ke 1 hingga ke 40 (durasi 60 detik atau 1 

menit setiap hari) di dalam games ERP, partisipan menjalankan modul 

general ,finance, procurement, retail , marketing, warehouse , dan B2B 

melalui bisinis virtual yang ada di www.monsoonacademy.com. 

 

http://www.monsoonacademy.com/
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7. Eksperimentor membagikan hal-hal yang perlu didiskusikan pada fase 

kedua dan memberikan waktu 10 menit untuk kelas dengan kondisi 

Interactive use yang tinggi dan 1,5 menit untuk kelas dengan kondisi 

Interactive use yang rendah. 

8. Pada fase kedua, yaitu hari ke 41 hingga ke 80 (durasi 60 detik atau 1 

menit setiap hari) di dalam games ERP, partisipan menjalankan modul 

general, finance, procurement, retail ,marketing, warehouse, B2B, 

production, maintenance melalui bisinis virtual yang ada di 

www.monsoonacademy.com. 

9. Eksperimentor membagikan hal-hal yang perlu didiskusikan pada fase 

ketiga dan memberikan waktu 10 menit untuk kelas dengan kondisi 

Interactive use yang tinggi dan 1,5 menit untuk kelas dengan kondisi 

Interactive use yang rendah. 

10. Pada fase ketiga, yaitu hari ke 81 hingga ke 120 (durasi 60 detik atau 1 

menit setiap hari) di dalam games ERP, partisipan menjalankan modul 

general, finance, procurement, retail, marketing, warehouse, B2B, 

production, maintenance, HCM, service melalui bisinis virtual yang ada 

di www.monsoonacademy.com.  

11. Eksperimentor membagikan kuesioner tentang Identitas sosial dan 

Interactive use sebagai uji manipulasi. 

Pada penelitian yang saya lakukan kali ini menggunakan waktu mata kuliah Sistem 

Informasi Manajemen yaitu selama 180 menit. 180 menit tersebut dibagi menjadi 4 

bagian yaitu pertama untuk mengerjakan 3 fase 

http://www.monsoonacademy.com/
http://www.monsoonacademy.com/
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pada games ERP dengan total hari pada 3 fase di games ERP adalah 120 

hari dimana setiap fasenya adalah 40 hari dan 1 harinya membutuhkan 

waktu 1 menit. Jadi total waktu yang diperlukan untuk mengerjakan 3 fase 

tersebut adalah 120 menit / 2 jam. Alasan menentukan waktu 40 menit pada 

setiap fasenya adalah pertama, dikarenakan keterbatasan waktu yang 

digunakan untuk eksperimen dan apabila terlalu lama waktu pada setiap 

fasenya akan membuat partisipan merasa bosan sehingga akan 

mempengaruhi uji validitas internal. Kedua,  yaitu apabila ada mahasiswa 

atau mahasiswi yang datang terlambat akan menyebabkan games ERP tidak 

bisa berlangsung karena games tersebut harus dimainkan dalam waktu 

bersamaan yang memerlukan waktu selama 15 menit untuk menunggu . 

Ketiga, yaitu eksperimentor memerlukan waktu untuk memberikan 

penjelasan tentang hal hal yang perlu didiskusikan dalam setiap fasenya 

yang memerlukan waktu 10 menit untuk menjelaskan setiap fasenya. Jadi 

total memerlukan waktu 30 menit untuk menjelaskan 3 fase. Keempat , yaitu 

diperlukan waktu bagi mahasiswa atau mahasiswi untuk mengisi kuesioner 

manipulasi selama 15 menit. 

3.2.1 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

1. Uji Validitas Instrumen dan Reliabilitas Instrumen 

a. Uji validitas instrument digunakan untuk mengukur ketepatan tiap 

pertanyaan pada kuesioner yang digunakan (Murniati,et al., 2013). Uji 

validitas ini akan diukur 
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menggunakan software SPSS dengan ketentuan nilai  cronbach alpha if 

item deleted lebih kecil dari nilai cronbach alpha instrumen. 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi data dari 

keseluruhan isi kuesioner  (Murniati,et al., 2013) Pengukuran reliabilitas 

dilakukan dengan melihat nilai Cronbach’s alpha yang semakin tinggi 

nilai Cronbach’s alphanya tingkat reliabilitas data juga semakin baik. 

Tingkat reliabilitas data dengan kriteria reliabilitas sempurna memiliki 

interval Cronbach alpha lebih besar daripada 0,9, kriteria reliabilitas 

tinggi memiliki interval cronbanch alpha antara 0,7 hingga 0,9, Kriteria 

reliabilitas moderat memiliki interval Cronbach alpha antara 0,5 hingga 

0,7, kriteria reliabilitas rendah memiliki interval cronbanch alpha lebih 

kecil daripada 0,5. 

2. Uji Validitas Internal Desain Eksperimen 

Menurut Nahartyo (2013) ada berbagai ancaman yang dapat terjadi pada 

validitas internal, yaitu : 

a. Histori 

Yaitu peristiwa tertentu yang dialami oleh subjek selama eksperimen 

berlangsung. Dimana peristiwa tersebut tidak direncanakan oleh 

peneliti atau bukan manipulasi eksperimen. Artinya, perbedaan 

reaksi antara reaksi subjek satu dengan yang lainnya tidak hanya 

disebabkan oleh manipulasi eksperimen namun juga karena histori.  

b. Pengujian 
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Yaitu gangguan pada eksperimen yang diakibatkan oleh pertambahan 

kemampuan atau pengalaman subjek dalam memahami protocol 

eksperimen sehingga mengakibatkan hasil dari eksperimen tersebut 

merupakan akibat dari pertambahan kemampuan dan bukan 

dikarenakan variabel independen atau manipulasi. 

c. Maturasi 

Yaitu perubahan alamiah yang dialami oleh subjek akibat berlalunya 

waktu. Dimana subjek bisa merasa bosan . lelah , atau lapar sehingga 

hasil eksperimen dapat dipengaruhi oleh kondisi tersebut. 

d. Seleksi 

Yaitu subyek yang mengikuti eksperimen memiliki karakteristik 

yang tidak sama antara sampel yang berada pada eksperimen tersebut 

dengan sampel yang berada pada sampel pengendalian. 

e. Instrumensasi 

Muncul karena ketidakkonsistenan alat ukur atau metoda pengukuran 

yang diterapkan oleh peneliti pada saat pasca manipulasi 

f. Mortality eksperimen 

Yaitu kegagalan subjek untuk melanjutkan keikutsertaannya dalam 

proses eksperimen akibatnya akan menimbulkan pertanyaan terhadap 

validitas hasil penelitian 

g. Regresi 
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Yaitu fenomena statistis yang muncul akibat subjek dipilih secara 

tidak acak dari populasi yaitu yang berdasarkan skor ekstrem mereka 

sehingga memberikan efek terhadap hasil eksperimen 

3. Uji Manipulasi 

Dilakukan dengan tujuan mengetahui seberapa paham partisipan dengan 

tugas yang dilakukan sesuai instruksi dari peneliti. Sehingga hal ini dapat 

membuktikan bahwa partisipan benar-benar memahami tugas yang 

diberikan dan pengkondisian yang dilakukan oleh peneliti berhasil.  

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Variabel Independen 

1. Identitas sosial 

Variabel independen penelitian ini adalah Identitas sosial. Identitas sosial 

adalah sejauh mana suatu kelompok di antara kategori sosial memiliki kecocokan 

antara pemikiran, perasaan dan tindakannya pada timnya. Dalam penelitian ini, 

terdapat 2 kondisi Identitas sosial, yaitu 

a. Rendah, artinya tidak memiliki identitas sosial, sehingga tidak 

diperbolehkan menentukan identitas untuk timnya. Pada kondisi ini akan 

diberikan kode “0” 

b. Tinggi, artinya memiliki identitas sosial, sehingga diharuskan untuk 

menentukan identitas sosialnya. Pada kondisi ini akan diberikan kode “1” 

Setelah partisipan mengerjakan tugasnya, mereka harus mengerjakan uji 

manipulasi untuk membuktikan bahwa subjek memahami tugas yang diberikan. 

Sampel yang lolos uji manipulasi akan digunakan. 
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3.3.2 Variabel dependen 

1. Kinerja tim 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja tim. Kinerja tim 

adalah tingkat usaha kelompok yang berasal dari banyaknya laba yang dicapai oleh 

kelompok. Setelah itu mengerjakan uji mainpulasi untuk membuktikan bahwa 

subjek memahami tugas yang diberikan. Sampel yang lolos uji manipulasi akan 

digunakan. 

3.3.3 Variabel Moderasi 

1. Interactive use of MCS 

Variabel independen penelitian ini adalah Interactive use of MCS. 

Interactive use of MCS adalah interaksi antara anggota tim untuk mendiskusikan 

dan menyelesaikan masalah baru. Dalam penelitian ini, terdapat 2 kondisi 

Interactive use of MCS, yaitu 

a. Rendah, artinya waktu yang sedikit dalam berinteraksi untuk diskusi 

tentang strategi bisnisnya, yaitu selama 1,5 menit. Pada kondisi ini akan 

diberikan kode “1” 

b. Tinggi, artinya waktu yang lebih banyak dalam berinteraksi untuk diskusi 

tentang strategi bisnisnya, yaitu selama 10 menit. Pada kondisi ini akan 

diberikan kode “2” 

3.4 Desain Analisis Data / Uji Hipotesis 

3.4.1 Hipotesis 1 

Hipotesis pertama yaitu identitas sosial meningkatkan kinerja tim diuji 

menggunakan uji T- test pada software SPSS. Hipotesis diterima apabila 
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nilai sig (2 tailed) pada tabel independent samples test lebih kecil dari 0,05 

atau 5%. 

3.4.2  Hipotesis 2 

Hipotesis kedua yaitu Interactive use of MCS meningkatkan kinerja tim diuji 

menggunakan uji T- test pada software SPSS. Hipotesis diterima apabila 

nilai sig (2 tailed) pada tabel independent samples test lebih kecil dari 0,05 

atau 5%. 

3.4.3  Hipotesis 3 

Hipotesis ketiga yaitu Pengaruh Identitas sosial terhadap Kinerja Tim lebih 

tinggi pada saat kondisi Interactive use of MCS tinggi diuji menggunakan 

Two – way Anova. Hipotesis diterima apabila pada tabel descriptive 

statistic, nilai rata-rata kinerja Interactive use of MCS tinggi dan Identitas 

sosial tinggi memiliki nilai paling tinggi diantara kondisi lain. Selain itu, 

nilai sig pada tabel Test – of Between Subject Effect pada saat Indentitas 

Tim dan Interactive use of MCS diinteraksikan lebih kecil dari 0,05 atau 5 

%. 

  


