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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan berbagai 

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini. 

4.1 Gambaran Umum 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. Pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan teknik eksperimen untuk mengetahui pengaruh identias 

sosial dan interactive use of MCS  terhadap kinerja tim yang dilakukan dengan 2 

kondisi, yaitu pada tim dengan identitas sosial tinggi (menentukan nama tim 

sendiri) dan tim dengan identitas sosial rendah (nama tim ditentukan oleh 

eksperimentor). Dan tim dengan interactive use of MCS  tinggi (diberikan waktu 

diskusi selama 10 menit) & tim dengan interactive use of MCS rendah (diberi waktu 

diskusi selama 1.5 menit).  

Jumlah partisipan yang mengikuti eksperimen ini adalah 94 kelompok. Dalam 

eksperimen ini terdapat uji manipulasi yang digunakan untuk mengetahui apakah 

partisipan memahami tugas dan treatment yang diberikan. Tabel berikut merupakan 

rincian partisipan yang lolos uji manipulasi dan lolos uji normalitas yang akan 

digunakan sebagai sampel dari penelitian ini. 
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Tabel 4.1 

Jumlah Partisipan yang Lolos Uji Manipulasi 

 

Keterangan MCS 

Tinggi Rendah 

Identitas 

Sosial 

Tinggi 10 tim 10 tim 

Rendah 10 tim 11 tim 

        Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa partisipan yang mengikuti 

eksperimen ini adalah 41 kelompok yang terdiri dari 10 kelompok pada kondisi 

interactive use of MCS tinggi dan identitas sosial tinggi, 10 kelompok  pada kondisi 

interactive use of MCS tinggi dan identitas sosial rendah, 10 kelompok pada kondisi 

interactive use of MCS rendah dan identitas sosial tinggi, dan 11 kelompok pada 

kondisi interactive use of MCS rendah dan identitas sosial rendah. 

4.2 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan variabel utama dalam 

penelitian ini. Tabel berikut akan menunjukan statistik deskriptif dari masing-

masing kondisi dan rata-rata kinerja tim pada 5 kelas. 

 Namun, karena dalam penelitian ini menggunakan uji independent sample 

t – test maka peneliti akan menggunakan uji normalitas terlebih dahulu. 

Tujuannya adalah untuk memastikan data normal menggunakan uji Kolmogrov-

Smirnov Test. 
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Tabel 4.2 

Uji normalitas Identitas Sosial Tinggi dan Rendah 

Keterangan Identitas Sosial Tinggi Identitas Sosial Rendah 

N 20 21 

Sig 0.189 0.125 

Sumber: Lampiran 2 

Tabel 4.3 

Uji normalitas Interactive use of MCS Tinggi dan Rendah 

Keterangan Interactive use of MCS Tinggi Interactive use of MCS Rendah 

N 20 21 

Sig 0.057 0.173 

Sumber: Lampiran 2 

Tabel 4.4 

Uji normalitas Interactive Use of MCS tinggi & identitas sosial tinggi, Interactive 

Use of MCS tinggi & identitas sosial rendah, Interactive Use of MCS rendah & 

identitas sosial tinggi, Interactive Use of MCS rendah & identitas sosial rendah 

Keterangan MCS H, IS H MCS H, IS L MCS L,IS H MCS L, IS L 

N 10 10 10 11 

Sig 0.200 0.200 0.095 0.200 

Sumber : Lampiran 2 

 

Sig menunjukan >0.05 yang berarti bahwa data tersebut normal dan bisa 

dilakukan pengujian indepent sample t- test dan pengujian two way annova. 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Beda Kinerja Berdasarkan Kelas 

Kelas N 
Rata-rata 

kinerja (laba) 

1 7 7.399.040,714 

2 16 4.765.195,125 

3 5 3.356.323,200 

4 6 5.090.272,333 

5 7 4.336.666,714 

Total 41 5.017.471,317 

Sig 0.235 

Sumber : Lampiran 3 
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Tabel diatas menunjukan rata-rata kinerja yang ada pada setiap kelas. 

Berdasarkan tabel diatas, ditunjukkan bahwa, tidak terdapat perbedaan rata-rata 

kinerja pada setiap kelas secara signifikan. Perbedaan rata – rata kinerja tim di 

setiap kelas menunjukan bahwa terdapat perbedaan treatment di setiap kelas 

4.3 Hasil Uji Validitas Internal Desain Eksperimen 

Validitas internal desain eksperimen digunakan untuk mengukur seberapa 

valid kausalitas yang terjadi. Penelitian ini telah memenuhi uji validitas dari 

ancaman sebagai berikut : 

1. 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. Ekperimen ini 

dilakukan sebanyak 5 kali dengan waktu yang berbeda, yaitu pada hari 

Selasa,5 juni 2018 pukul 13.30 , Kamis,7 juni 2018 pukul 07.30 , Sabtu, 

9 juni 2018 pukul 11.00 , Kamis,28 juni 2018 pukul 13.30. Oleh karena 

itu, dilakukan uji beda untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh 

merupakan data homogen yang tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan antara partisipan disetiap waktu. 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukan bahwa, tidak terdapat perbedaan 

rata-rata kinerja pada setiap kelas secara signifikan. Perbedaan rata – rata 
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kinerja tim di setiap kelas menunjukan bahwa terdapat perbedaan 

treatment di setiap kelas. 

2. 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. Penelitian ini 

bebas dari ancaman maturasi karena eksperimen memiliki durasi waktu 

pengerjaan yang sama pada seluruh partisipan yaitu dengan waktu yang 

diberikan selama 130 menit untuk mengerjakan 3 fase dengan waktu 

masing masing fase adalah 40 menit dan waktu pengerjaan kuesioner 

selama 10 menit. 

3. Pengujian 

Yaitu gangguan pada eksperimen yang diakibatkan oleh pertambahan 

kemampuan atau pengalaman subjek dalam memahami protokol 

eksperimen sehingga mengakibatkan hasil dari eksperimen tersebut 

merupakan akibat dari pertambahan kemampuan dan bukan 

dikarenakan variabel independen atau manipulasi. Penelitian ini bebas 

dari ancaman pengujian karena partisipan belum pernah mengikuti 

eksperimen seperti ini. 

4. Instrumensasi 

Muncul karena ketidakkonsistenan alat ukur atau metoda pengukuran 

yang diterapkan oleh peneliti pada saat pasca manipulasi. Penelitian ini 

bebas dari ancaman instrumensasi karena pengamat dan instrumen yang 
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digunakan setiap partisipannya tidak diganti yaitu hanya menggunakan 

satu alat ukur saja. 

5. Seleksi 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Beda IPK setiap kondisi 
Kondisi N Rata-rata kinerja IPK 

MCS Rendah dan IS rendah 11 3.211 

MCS Rendah dan IS tinggi 10 3.123 

MCS Tinggi dan IS rendah 10 3.095 

MCS Tinggi dan IS tinggi 10 3.048 

Total 41 3.122 

Sig 0.496 

Sumber : Lampiran 4 

Yaitu subyek yang mengikuti eksperimen memiliki karakteristik yang 

sama antara sampel yang berada pada eksperimen tersebut dengan 

sampel yang berada pada sampel pengendalian. Penelitian ini bebas dari 

ancaman seleksi karena dilihat dari tabel 4.6 menunjukan bahwa tidak 

ada perbedaan IPK antar 4 kondisi.  

6. Regresi 

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. Penelitian ini 

tidak bebas dari ancaman regresi karena pemilihan partisipan dilakukan 

secara convenience sampling dan dapat dilihat dari tabel 4.6 yang 

menunjukan bahwa rata-rata ipk di setiap kondisi hampir sama. 

7. Mortalitas 

Yaitu kegagalan subjek untuk melanjutkan keikutsertaannya dalam 

proses eksperimen akibatnya akan menimbulkan pertanyaan terhadap 
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validitas hasil penelitian. Penelitian ini bebas dari ancaman mortalitas 

karena semua subjek berpartisipasi dalam mengikuti seluruh rangkaian 

eksperimen 

4.4 Hasil Uji Hipotesis 

4.4.1 Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama yaitu kinerja tim yang memiliki identitas sosial 

tinggi lebih baik daripada kinerja tim yang memiliki identitas sosial rendah 

diuji menggunakan u ji T- test pada software SPSS. Hipotesis diterima 

apabila nilai sig (2 tailed) pada tabel independent samples test lebih kecil 

dari 0,05 atau 5%. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Hipotesis 1 

Kondisi 
Rata-rata kinerja 

(laba) 

Sig(2 

tailed) 
 Kesimpulan 

Identitas 

sosial rendah 
3.706.924,000  

0.008 

 

0.05 
Hipotesis 

diterima Identitas 

sosial tinggi 
6.393.546,000 

  Sumber : Lampiran 5 

   Tabel di atas adalah ringkasan dari hasil pengujian untuk 

hipotesis 1. Tabel tersebut menujukkan bahwa hasil rata-rata kinerja dari 

identias sosial  terhadap kinerja tim pada kondisi identias sosial tinggi 

sebesar 6.393.546,000 sedangkan pada kondisi identitas sosial rendah 

adalah 3.706.924,000. Hal tersebut menujukkan bahwa pada kondisi 

identitas sosial tinggi memiliki rata-rata kinerja yang lebih tinggi 

dibandingkan kondisi identitas sosial rendah , artinya kinerja lebih tinggi 

ketika pada kondisi identitas sosial tinggi. Hasil sig dari hubungan antara 
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identitas sosial tinggi terhadap kinerja tim adalah 0.008, (nilai tersebut 

kurang dari  sebesar 0,05), artinya hipotesis 1, yaitu kinerja tim yang 

memiliki identitas sosial tinggi lebih baik daripada kinerja tim yang 

memiliki identitas sosial rendah diterima.  

 Hasil dari hipotesis pertama, yaitu kinerja tim yang memiliki 

identitas sosial tinggi lebih baik daripada kinerja tim yang memiliki 

identitas sosial rendah, artinya semakin tinggi identitas sosial di dalam 

sebuah kelompok, maka akan semakin meingkatkan kinerja tim.Sejalan 

dengan Social Identity Theory yang memiliki pengertian bahwa orang-orang 

akan memposisikan diri mereka ke dalam sebuah kelompok yang telah 

mereka pilih, maka orang tersebut mulai termotivasi oleh tujuan kelompok 

daripada kepentingannya sendiri. Hal tersebut akan meningkatkan kekuatan 

identitas sosial (Tajfel dan Turner, 1985). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa identitas sosial yang kuat akan mengarah pada usaha tim yang lebih 

banyak sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik. 

4.4.2 Hipotesis Kedua 

Hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah kinerja tim dengan 

interactive use of MCS tinggi lebih baik daripada kinerja tim dengan 

interactive use of MCS rendah diuji dengan 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%.  
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Hipotesis 2 

 

 

 

Sumber : Lampiran 6 

Tabel di atas adalah ringkasan dari hasil pengujian untuk hipotesis 

2. Tabel tersebut menujukkan bahwa hasil rata-rata kinerja dari Interactive 

use of MCS terhadap kinerja tim pada kondisi Interactive use of MCS rendah 

sebesar 4.429.749,429 sedangkan pada kondisi Interactive use of MCS 

tinggi adalah 5.634.579,300. Hal tersebut menujukkan bahwa pada kondisi 

Interactive use of MCS  tinggi memiliki rata-rata kinerja yang lebih tinggi 

dibandingkan kondisi Interactive use of MCS rendah, artinya kinerja lebih 

tinggi ketika pada kondisi Interactive use of MCS tinggi. Dan hasil sig dari 

hubungan antara Interactive use of MCS tinggi terhadap kinerja tim adalah 

0.235, dimana nilai tersebut lebih besar dari  sebesar 0,05, artinya 

hipotesis 2, yaitu kinerja tim dengan interactive use of MCS tinggi lebih 

baik daripada kinerja tim dengan interactive use of MCS rendah ditolak. 

Hasil dari hipotesis kedua sejalan dengan penelitian Sutoyo dan 

Mahardhika (2015) yang menunjukan bahwa tidak berpengaruhnya sistem 

pengendalian interaktif terhadap kinerja organisasi karena kurangnya 

pimpinan organisasi berdialog secara interaktif dengan bawahan atau 

karyawan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan  Simons (1991) yaitu 

dengan adanya penggunaan interactive use of MCS akan mendorong atasan 

Kondisi 
Rata-rata 

kinerja (laba) 

Sig.(2 

tailed) 
 

Kesimpul

an 

Interactive use of MCS rendah 4.429.749,429  

0.235 

 

0.05 
Hipotesis 

ditolak Interactive use of MCS tinggi 5.634.579,300 
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terhadap bawahan serta antar individu di dalam anggota untuk terus 

berinteraksi, merasa bekerja sebagai sebuah tim, dan bekerja sama dalam 

menyelesaikan masalah, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja 

pada tim tersebut.Dengan demikian sangatla penting penggunan interactive 

use of MCS dalam rangka meningkatkan kinerja tim. 

4.4.3 Hipotesis Ketiga 

 Hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah kinerja tim paling tinggi ketika 

Interactive use of MCS tinggi dan Identitas sosial tinggi diuji dengan uji two 

–way anova pada software SPSS. Hipotesis diterima apabila nilai sig pada 

tabel test of between – subject effects lebih kecil dari 0,05 atau 5%.  

Tabel 4.9 

Hasil Uji Hipotesis 3 

Keterangan 
MCS 

Tinggi Rendah 

Identitas Sosial 
Tinggi 7.908.467,200 4.878.624,800 

Rendah  3.360.691,400 4.021.680,909 
  

Tabel 5.0 

Hasil signifikansi kinerja tim 

 

 

 

Sumber : Lampiran 7 

Tabel di atas adalah ringkasan dari hasil pengujian untuk hipotesis 

3. Tabel tersebut menujukkan bahwa hasil rata-rata kinerja dari hasil 

interaksi antara identitas sosial dan Interactive use of MCS terhadap kinerja 

tim pada kondisi Interactive use of MCS tinggi dan pada kondisi identitas 

Keterangan Sig. 

IS * MCS  0.042 

IS  0.004 

MCS  0.186 
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sosial tinggi  sebesar 7.908.467,200. Sedangkan pada kondisi Interactive 

use of MCS tinggi dan pada kondisi Identitas sosial rendah adalah 

3.360.691,400. Sedangkan pada kondisi Interactive use of MCS rendah dan 

pada kondisi Identitas sosial tinggi adalah 4.878.624,800. Sedangkan pada 

kondisi Interactive use of MCS rendah dan pada kondisi Identitas sosial 

rendah adalah 4.021.680,909. Hal tersebut menujukkan bahwa pada kondisi 

Interactive use of MCS  tinggi dan pada kondisi identitaas sosial tinggi 

memiliki rata-rata kinerja yang lebih tinggi dibandingkan tiga kondisi lain , 

artinya kinerja lebih tinggi ketika kondisi identitas sosial tinggi berinterkasi 

terhadap kondisi interactive use of MCS tinggi. Dan hasil sig dari hubungan 

interaksi antara kondisi identitas sosial tinggi dengan kondisi interactive use 

of MCS tinggi terhadap kinerja tim adalah 0,042 dimana nilai tersebut 

kurang dari  sebesar 0,05. Artinya hipotesis 3, yaitu kinerja tim paling 

tinggi ketika Interactive use of MCS tinggi dan identitas sosial tinggi 

diterima. 

Hasil dari hipotesis ketiga, yaitu kinerja tim paling tinggi ketika 

Interactive use of MCS tinggi dan identitas sosial tinggi, artinya ketika pada 

kondisi identitas sosial tinggi diinterkasikan dengan kondisi interactive use 

of MCS tinggi maka akan meningkatkan kinerja tim. Interactive use of MCS 

akan memperkuat interaksi dalam sebuah kelompok sehingga mereka 

merasa lebih dekat, akibatnya mereka mau bekerja sama dan merasa sebagai 

sebuah tim, hal tersebut akan meningkatkan identitas sosial. Ketika identitas 

sosial meningkat maka para anggota akan mementingkan tujuan kelompok 
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dari pada tujuan diri sendiri, menyebabkan kinerja kelompok juga 

meningkat. 

 


