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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Program Studi 

Akuntansi angkatan 2015-2018 khususnya pada Kelas Akuntansi Sosial dan 

Lingkungan, tepatnya di Universitas Katolik Soegijapranata yang beralamat 

di Jalan Pawiyatan Luhur IV No. 1, Bendan Dhuwur, Tinjomoyo, 

Banyumanik, Kota Semarang. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini yaitu mencakup mahasiswa Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Katolik 

Soegijapranata. 

 

3.2.2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa aktif 

angkatan 2015-2018 pada Kelas Akuntansi Sosial dan Lingkungan, 

Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata 

sejumlah 90 mahasiswa, yang kemudian disebut sebagai partisipan/ 

subjek eksperimen. Pengambilan sampel dilakukan secara 

nonprobabilitas yaitu random sampling. Dalam eksperimen ini 
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terdapat 9 sel dimana masing-masing sel minimal harus terdiri atas 

10 partisipan sehingga terdapat 90 partisipan (Nahartyo, 2013). 

Namun dalam pelaksanaannya peneliti akan mengambil partisipan 

lebih banyak di tiap sel dari jumlah minimal yang disyaratkan 

dengan maksud untuk mengantisipasi apabila terdapat beberapa 

subjek eksperimen yang tidak lolos uji manipulasi. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, 

yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, karena 

penelitian ini di ranah eksperimen yang berarti melakukan penelitian, 

mengamati, dan menginterpretasi secara langsung pada subjek 

eksperimen. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini 

berasal langsung dari partisipan eksperimen yang dilakukan oleh 

peneliti. 

 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik eksperimen 

untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan. Dalam melakukan 

eksperimen, peneliti perlu mengetahui pembagian subjek eksperimen 

ke dalam 3 kelompok (low performers, medium performers, dan high 

performers) yang tujuannya untuk mengetahui pengaruh level 



26 

 

performance feedback (none, coarse, dan fine) pada low performers, 

medium performers, dan high performers apabila digunakan sistem 

negative incentives. Oleh karena itu peneliti pada awal eksperimen 

harus mengamati hasil dari sesi 1/ sesi kontrol, agar dari hasil 

tersebut dapat diketahui mana yang tergolong low, medium, atau 

high performers. Dalam teknik pengumpulan data, yaitu melalui 

eksperimen ini, partisipan diberikan tugas yang harus dikerjakan, 

yaitu sebanyak 3 (tiga) kali penugasan (sesi nol/ sesi latihan, sesi 1/ 

sesi kontrol, dan sesi 2/ sesi treatment) dan pada akhir eksperimen, 

partisipan diberi kuesioner untuk mengetahui apakah ada unsur 

feedback-seeking behavior pada masing-masing individu. 

 

3.3.3. Desain Eksperimen 

Desain eksperimen dalam penelitian ini adalah 3 x 3 sehingga 

keseluruhan terdapat 9 sel. Variabel independennya yaitu 

performance feedback yang diimplementasikan pada sekelompok 

partisipan yang terbagi atas 3 (tiga) yaitu low, medium, dan high 

performers berdasar klasifikasi yang didapatkan setelah mengamati 

kinerja partisipan pada sesi 1/ sesi kontrol. Performance feedback 

sendiri terdiri atas 3 (tiga) level yaitu none, coarse, dan fine 

performance feedback. Masing-masing individu (low, medium, dan 

high performers) akan merasakan treatment berupa feedback yang 

berbeda-beda satu dengan lainnya, sehingga dikatakan bahwa 
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dilakukan dengan cara between subject. Oleh karena masing-masing 

sel minimal terisi oleh 10 partisipan sehingga total minimal untuk 

seluruh sel akan dibutuhkan sejumlah 90 partisipan. 

3.3.2.1. Tahap Pre-Eksperimen 

Tahap pre-eksperimen ini disebut juga sesi nol/ sesi 

latihan, dimana partisipan sebelum memulai penugasan 

sesungguhnya, namun diberikan latihan soal terlebih 

dahulu yang berbeda dengan sesi sesungguhnya. Dalam 

sesi latihan ini diberikan 5 soal dan partisipan 

mengerjakan dalam waktu 3,5 menit. 

3.3.2.2. Tahap Eksperimen 

Eksperimen ini terbagi menjadi 2 sesi, sesi 1 yaitu sesi 

kontrol (semua partisipan mendapatkan lembar yang 

sama), dan sesi 2 yaitu sesi treatment yang terbagi menjadi 

3 treatment (none performance feedback, coarse 

performance feedback, dan fine performance feedback) 

yang dilakukan dengan between subject. Pada sesi kontrol, 

hasil kinerja partisipan digunakan pula sekaligus untuk 

pengelompokan individu termasuk golongan individu 

yang low performers, medium performers, atau high 

performers. Di awal sebelum menjalankan eksperimen, 

eksperimenter memberikan arahan-arahan yang dirasa 

perlu agar jalannya eksperimen dapat lancar. 
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Kemudian eksperimenter membagikan kertas yang 

bertuliskan bahwa partisipan adalah seorang yang 

berada pada bagian akuntansi sebuah perusahaan yang 

bertugas untuk melakukan penjurnalan transaksi. 

Perusahaan menetapkan target 5 jurnal terpecahkan 

dalam waktu 6,5 menit, namun apabila bagian 

akuntansi menjurnal kurang dari target yang 

ditentukan/ salah dalam pencatatan jurnal maka bonus 

untuk tahun tersebut tidak dapat dicairkan. Penugasan 

yang diberikan berupa daftar transaksi kemudian 

bagian akuntansi harus menjurnal setiap transaksi 

tersebut dengan benar. 

Setelah selesai sesi 1, para eksperimenter mengoreksi 

pekerjaan partisipan lalu menuliskan hasil kinerja 

tersebut pada lembar partisipan di sesi berikutnya 

yaitu sesi 2, sesuai dengan pembagian treatment pada 

masing-masing individu (artinya pada masing-masing 

low performers, medium performers, dan high 

performers dibagi menjadi 3 kelompok perlakuan 

sehingga totalnya ada 9 kondisi). 9 kondisi tersebut 

adalah: 

- Low performers-NONE performance feedback 

- Low performers-COARSE performance feedback 
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- Low performers-FINE performance feedback 

- Medium performers-NONE performance 

feedback 

- Medium performers-COARSE performance 

feedback 

- Medium performers-FINE performance feedback 

- High performers-NONE performance feedback 

- High performers-COARSE performance feedback 

- High performers-FINE performance feedback 

 

Skenario 1 :  Kondisi Negative Incentives pada 

Sesi 1 yaitu Sesi Kontrol 

PT. Ceria merupakan perusahaan manufaktur yang 

bergerak di bidang meubel. PT. Ceria ini terbagi 

dalam beberapa bagian yaitu bagian pemasaran, 

bagian produksi, bagian keuangan, dan bagian 

akuntansi. Anda merupakan karyawan yang bekerja di 

bagian akuntansi, dimana tugas bagian akuntansi di 

PT. Ceria ini adalah membuat jurnal umum dan 

laporan keuangan atas transaksi yang dilakukan PT. 

Ceria. 

Bulan ini adalah bulan November 2018, yangmana 

pada hari-hari ini PT. Ceria sedang dalam proses 
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menyusun laporan keuangan bulanan. Namun kepala 

bagian akuntansi baru saja keluar dari pekerjaannya 

dan divisi Anda memiliki pekerjaan yang tertunda, 

yaitu laporan keuangan bulan September 2018 belum 

jadi dan laporan keuangan bulan Oktober 2018 harus 

segera dikerjakan karena hari ini sudah memasuki 

minggu ke-2 bulan November 2018 sehingga untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut, Anda harus 

membuat jurnal untuk bulan September dan Oktober 

2018 terlebih dahulu. 

Anda di target mengerjakan 5 jurnal dengan benar 

atas transaksi bulan September 2018. Kebijakan 

kepala bagian akuntansi yang baru yaitu apabila Anda 

tidak berhasil mencapai target atas transaksi 2 bulan 

berturut-turut (September dan Oktober), maka pada 

tahun ini bonus Anda tidak akan dicairkan. 

Penjelasan: 

Pada awal tahap eksperimen ini partisipan pada tiap 

kelas akan diberikan instruksi yang sama dari peneliti 

untuk mengerjakan suatu tugas yang akan diberikan 

dengan memposisikan diri/ berimajinasi seolah 

mereka sedang menduduki jabatan di sebuah 

perusahaan yaitu bagian akuntansi. Kemudian 
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mulailah para partisipan diberikan lembar penugasan 

pertama untuk dikerjakan dan diberi waktu tertentu. 

Pada penugasan pertama ini merupakan tahap dimana 

eksperimenter membuat kelompok kontrol (control 

group). Setelah selesai penugasan yang pertama, 

eksperimenter mengoreksi jawaban para partisipan 

tadi lalu memberikan informasi hasil kinerja 

(performance feedback) setelah sesi 1 selesai, pada 

lembar sesi berikutnya yaitu sesi treatment. 

 

Skenario 2 :  Kondisi Negative Incentives pada 

Sesi 2 yaitu Sesi Treatment 

PT. Ceria merupakan perusahaan manufaktur yang 

bergerak di bidang meubel. PT. Ceria ini terbagi 

dalam beberapa bagian yaitu bagian pemasaran, 

bagian produksi, bagian keuangan, dan bagian 

akuntansi. Anda merupakan karyawan yang bekerja di 

bagian akuntansi, dimana tugas bagian akuntansi di 

PT. Ceria ini adalah membuat jurnal umum dan 

laporan keuangan atas transaksi yang dilakukan PT. 

Ceria. 

Bulan ini adalah bulan November 2018, yangmana 

pada hari-hari ini PT. Ceria sedang dalam proses 
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menyusun laporan keuangan bulanan. Namun kepala 

bagian akuntansi baru saja keluar dari pekerjaannya 

dan divisi Anda memiliki pekerjaan yang tertunda, 

yaitu laporan keuangan bulan September 2018 belum 

jadi dan laporan keuangan bulan Oktober 2018 harus 

segera dikerjakan karena hari ini sudah memasuki 

minggu ke-2 bulan November 2018 sehingga untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut, Anda harus 

membuat jurnal untuk bulan September dan Oktober 

2018 terlebih dahulu. 

Anda di target mengerjakan 5 jurnal dengan benar 

atas transaksi bulan Oktober 2018. Kebijakan kepala 

bagian akuntansi yang baru yaitu apabila Anda tidak 

berhasil mencapai target atas transaksi 2 bulan 

berturut-turut (September dan Oktober), maka pada 

tahun ini bonus Anda tidak akan dicairkan. 

Penjelasan: 

Setelah mengetahui setiap individu tergolong kategori 

mana, kemudian eksperimenter memberikan 

treatment pada masing-masing individu sesuai 

pembagiannya yaitu ada low performers yang 

mendapat none, ada yang coarse dan ada yang fine, 
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begitu seterusnya dengan medium performers dan 

high performers.  

 

Secara ringkas dapat dilihat matriks di bawah ini. 

  Tipe Individu 

(Variabel Dependen) 

Low 

Performers 

Medium 

Performers 

High 

Performers 

Performance 

Feedback 

 (Variabel 

Independen) 

None  1 4 7 

Coarse 2 5 8 

Fine 3 6 9 

 

 

3.3.2.3. Tahap Post-Eksperimen 

Tahap post-eksperimen ini dilakukan setelah eksperimen 

selesai dan tuntas dilakukan, yaitu untuk melihat ke setiap 

individu, apakah terdapat unsur feedback-seeking behavior 

atau tidak dalam menjalankan penugasannya. Peneliti 

memberikan kuesioner di akhir eksperimen yang berisi 

pertanyaan apakah penting bagi individu untuk 

mengetahui hasil evaluasi kinerja individu pada penugasan 

yang diberikan, tujuannya adalah untuk mengetahui 
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apakah ada unsur feedback-seeking behavior pada setiap 

individu, begitu pula sebaliknya. 

 

3.4. Alat Pengumpulan Data 

Data primer berupa pengelompokkan partisipan ke dalam 3 (tiga) 

kelas yaitu low performers, medium performers, dan high performers 

didapatkan melalui tahap eksperimen sesi 1, dimana partisipan diberi tugas 

yang harus dikerjakan dalam jangka waktu tertentu, kemudian setelah 

dikoreksi hasilnya akan terlihat siapa saja yang tergolong low performers 

(jumlah benar kurang dari 5), medium performers (jumlah benar sama 

dengan 5) dan high performers (jumlah benar lebih dari 5). Yang digunakan 

sebagai benchmark adalah angka 5 karena target yang ditetapkan dalam 

eksperimen ini adalah 5 jurnal benar. Dalam tahap eksperimen tujuannya 

adalah untuk mengetahui pengaruh level performance feedback (none, 

coarse, dan fine) pada masing-masing low performers, medium performers, 

dan high performers apabila digunakan sistem negative incentives dan 

melihat mana yang lebih efektif pada masing-masing tipe individu. 

 

3.5. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.5.1. Uji Validitas Internal Eksperimen 

Validitas internal dalam konteks desain eksperimen berbeda 

dengan validitas internal dalam konteks pengukuran dalam 

penelitian. Validitas internal disini menggambarkan seberapa kuat 

kontrol peneliti atas variabel ekstrani dan seberapa kuat hubungan 
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kausalitas antarvariabel independen dengan variabel dependen. 

Menurut Campbell dan Stanley dalam Naharto (2013) bahwa 

validitas internal sebuah eksperimen merujuk pada kemampuan 

peneliti untuk menarik kesimpulan akan adanya hubungan sebab 

akibat antarvariabel penelitiannya. 

Sedangkan menurut Jogiyanto (2013), validitas internal 

digunakan untuk mengukur seberapa benar variasi di variabel 

dependen diakibatkan oleh variasi dari variabel independennya. 

Semakin tinggi kemampuan peneliti mengesampingkan 

faktor pengganggu, maka akan semakin tinggi pula tingkat validitas 

internal hasil penelitian (Nahartyo, 2013). Desain riset yang baik 

harus memiliki validitas internal yang kuat (Jogiyanto, 2013). 

Menurut Jogiyanto (2013), desain penelitian yang baik 

harus memiliki validitas internal yang baik yaitu memenuhi unsur 

sebagai berikut: 

a) Histori 

Merupakan pengalaman yang dimiliki partisipan dan 

peristiwa tertentu  yang dialami oleh subjek selama 

eksprimen berlangsung sehingga reaksi partisipan tidak 

hanya disebabkan oleh manipulasi eksperimen namun juga 

karena adanya faktor histori. 

b) Maturasi 



36 

 

Merupakan perubahan alamiah yang dialami partisipan 

karena berlalunya waktu. Selama eksperimen berlangsung, 

partisipan bisa merasa bosan, lapar, atau lelah sehingga 

hasil eksperimen kemungkinan akan dipengaruhi oleh 

kondisi partisipan tersebut.  

c) Pengujian (testing) 

Merupakan efek yang dapat membuat individu belajar 

karena sudah mendapatkan perlakuan sebelum eksperimen 

dilakukan sehingga individu sudah mengetahui atau 

memperlajari terlebih dahulu hal yang akan 

dieksperimenkan. 

d) Instrumentasi 

Merupakan kejadian yang disebabkan karena bergantinya 

alat ukur yang digunakan sehingga mempengaruhi jalannya 

eksperimen.  

e) Seleksi 

Dalam memilih partisipan eksperimen yang berbeda kelas 

bisa terjadi perbedaan ciri-ciri atau sifat-sifat partisipan 

antar kelas satu dengan kelas yang lainnya sehingga sudah 

terjadi pengaruh yang berbeda terhadap kelas yang satu 

dengan yang lainnya tersebut. Setelah adanya perbedaan 

kelas partispan eksperimen, maka besarnya perubahan 

reaksi yang terjadi mendapat gangguan dari variabel 
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perbedaan kelas tersebut. Dengan kata lain, perubahan yang 

terjadi pada variabel terikat bukan saja karena pengaruh 

manipulasi, tetapi juga karena pengaruh perbedaan kelas.  

f) Regresi 

Dapat terjadi akibat partisipan partisipan dipilih secara tidak 

acak dari populasi. Dan hal ini dapat memberikan efek 

terhadap hasil eksperimen akibat adanya syarat tertentu. 

g) Mortaliti Eksperimen 

Pada proses dilakukan eksperimen, atau pada waktu antara 

pretest dan postest sering terjadi subjek yang “dropout” 

baik karena pindah, sakit ataupun meninggal dunia. Hal ini 

juga akan berpengaruh terhadap hasil eksperimen. 

 

3.5.2. Uji Manipulasi 

Uji manipulasi digunakan peneliti untuk mengetahui 

bagaimana pemahaman partisipan/ subjek eksperimen atas 

penugasan yang telah diberikan. Kemudian hasil manipulasi tersebut 

digunakan untuk membuktikan/ menguatkan bahwa subjek/ 

partisipan mengerti dan memahami situasi-kondisi dan penugasan 

yang diberikan oleh eksperimenter sehingga dapat dinilai tingkat 

keberhasilan dari treatment yang diberikan. 
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3.6. Desain Analisis Data atau Uji Hipotesis 

3.6.1. Desain Analisis Data 

Desain eksperimen dalam penelitian ini adalah 3 x 3 sehingga 

terdapat 9 sel keseluruhannya. Variabel independennya yaitu 

performance feedback yang terdiri dari 3 jenis feedback yaitu none 

performance feedback, coarse performance feedback, dan fine 

performance feedback. Sedangkan variabel dependen yang dalam 

eksperimen ini adalah kinerja individu yangmana individu terdiri 

dari 3 tipe yaitu low performers, medium performers, dan high 

performers. Apabila menururt Nahartyo (2012), 1 sel terisi 10 orang 

minimal, sehingga total dibutuhkan paling sedikit 90 orang dalam 

eksperimen ini. 

 

3.6.2. Uji Hipotesis 

1. Menyatakan Hipotesis 

a. Hipotesis 1a: 

Ho1a: Dalam kondisi negative incentives, low performers 

yang tidak diberi performance feedback, peningkatan 

kinerjanya akan lebih rendah atau sama saja dengan diberi 

coarse performance feedback. 

Ha1a: Dalam kondisi negative incentives, low performers 

yang diberi coarse performance feedback, peningkatan 
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kinerjanya akan lebih tinggi dengan tidak diberi 

performance feedback. 

 

b. Hipotesis 1b: 

Ho1b: Dalam kondisi negative incentives, medium 

performers yang tidak diberi performance feedback, 

peningkatan kinerjanya akan lebih rendah atau sama saja 

dengan diberi fine performance feedback. 

Ha1b: Dalam kondisi negative incentives, medium 

performers yang diberi fine performance feedback, 

peningkatan kinerjanya akan lebih tinggi dengan tidak 

diberi performance feedback. 

 

c. Hipotesis 1c: 

Ho1c: Dalam kondisi negative incentives, high performers 

yang tidak diberi performance feedback, peningkatan 

kinerjanya akan lebih rendah atau sama saja dengan diberi 

coarse performance feedback. 

Ha1c: Dalam kondisi negative incentives, high performers 

yang diberi coarse performance feedback, peningkatan 

kinerjanya akan lebih tinggi dengan tidak diberi 

performance feedback. 
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d. Hipotesis 2: 

Ho2: Dalam kondisi negative incentives, low performers 

yang tidak menunjukkan feedback-seeking behavior, 

peningkatan kinerjanya akan lebih rendah atau sama saja 

dengan low performers yang menunjukkan  feedback-

seeking behavior. 

Ha2: Dalam kondisi negative incentives, low performers 

yang menunjukkan feedback-seeking behavior, peningkatan 

kinerjanya akan lebih tinggi dengan low performers yang 

tidak menunjukkan  feedback-seeking behavior. 

 

2. Memilih Pengujian Statistik 

Pengujian statistik yang digunakan adalah uji ANOVA, 

karena  tipe skala variabel independen adalah ordinal dan 

variabel dependen adalah ordinal pula. Akronim ANOVA 

mengacu pada analisis varians dan merupakan prosedur statistik 

yang digunakan untuk menguji sejauh mana dua atau lebih 

kelompok berbeda atau berbeda dalam percobaan. Pada 

sebagian besar percobaan, banyak varians (atau perbedaan) 

biasanya menunjukkan bahwa ada temuan signifikan dari 

penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, kita akan melihat contoh 

terperinci bagaimana ANOVA bekerja dan bagaimana hal itu 
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dapat diterapkan pada situasi kehidupan nyata. Pada eksperimen 

di penelitian ini, pertama diperlukan hipotesis nol dan hipotesis 

alternatif dan merupakan baseline. Hipotesis nol adalah asumsi 

bahwa tidak akan ada perbedaan antara kelompok yang diuji dan 

oleh karena itu, tidak ada hasil yang signifikan yang akan 

diungkap. Hipotesis alternatif, di sisi lain, adalah hipotesis yang 

menyatakan bahwa akan ada perbedaan antara kelompok seperti 

yang ditunjukkan oleh ANOVA yang dilakukan pada data yang 

dikumpulkan. 

 

3. Menentukan Tingkat Keyakinan yang Diinginkan 

Tingkat keyakinan (confidence interval) yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 95%, sehingga tingkat kesalahan atau 

errornya (α) adalah 5%. 

 

4. Menghitung Nilai Statistiknya 

Nilai statistik ini diperoleh berdasarkan hasil perhitungan 

menggunakan SPSS. 

 

5. Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

Karena tingkat kesalahan atau errornya (α) adalah 5%, maka 

nilai t tabel α adalah 1,645.  
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6. Menginterpretasikan Hasilnya 

Bila nilai t statistik dalam pengujian hipotesis < 1,645 maka 

hipotesis 1a, 1b, 1c, dan 2 ditolak. 

Bila nilai t statistik dalam pengujian hipotesis > 1,645 maka 

hipotesis 1a, 1b, 1c, dan 2 diterima. 

  


