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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Obyek dan Lokasi Penelitian 

3.1.1 Objek Penelitian  

 Objek penelitian pada penelitian ini yaitu mahasiswa aktif Unika 

Soegijapranata Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi 

hingga tahun ajaran 2017/2018 yang akan diambil secara acak yaitu dengan 

menggunakan sistem undian. Sistem undian dilakukan dengan memasukkan 

kertas kecil-kecil yang bertuliskan nama-nama kelas yang ada dalam program 

studi akuntansi hingga tahun ajaran 2017/2018 kedalam botol, lalu dikocok dan 

dikeluarkan satu. 

3.1.2 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian pada penelitian kali ini adalah kampus Unika Soegijapranata 

Semarang, tepatnya di gedung Justinus. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Partisipan yaitu mahasiswa aktif Unika Soegijapranata Semarang Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi hingga tahun ajaran 2017/2018. 

Desain eksperimen yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah 2x2 

(kesulitan tugas x meaningful work). Menurut Ertambang Nahartyo (2013), pada 

tiap sel direkomendasikan ada subjek sejumlah 10 orang yang artinya untuk 

melakukan eksperimen dalam penelitian ini membutuhkan minimal 40 orang 
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untuk mengantisipasi adanya subjek yang tidak lolos uji manipulasi (Nahartyo, 

2013).   

3.3  Sumber dan Jenis Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data primer dimana data ini 

diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data adalah sumber pertama 

yang dimaksud adalah sumber individu ataupun kelompok yang ditemui 

langsung di lapangan dengan tujuan agar eksperimenter dapat secara langsung 

meneliti serta memperoleh hasil. 

3.4  Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.4.1 Kinerja Individu 

Kinerja merupakan variabel dependen, pengukuran kinerja pada eksperimen 

dari penelitian ini diukur dengan menghitung jumlah jawaban benar dari soal 

yang dikerjakan partisipan. Semakin banyak jumlah jawaban benar, maka 

semakin tinggi kinerja mereka. Pengukuran variabel kinerja dengan 

menggunakan skala rasio. 

3.4.2 Meaningful Work  

Meaningful Work merupakan variabel independen yang memengaruhi kinerja 

karyawan, variabel ini memiliki arti makna kerja yang dirasakan oleh karyawan, 

dimana seorang karyawan merasa bahwa pekerjaan yang diberikan memiliki arti 

dan berguna bagi perusahaan. Variabel Meaningful work dalam penelitian ini 

memiliki dua kondisi sebagai berikut:  
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a. High Meaning 

Pekerjaan yang dirasa bermakna tinggi dan memiliki peran yang penting 

bagi perusahaan dan hasil dari pekerjaan tersebut nantinya akan digunakan oleh 

perusahaan atau memberi pengaruh perubahan yang besar bagi perusahaan. 

b. Low Meaning 

Pekerjaan yang dirasa bermakna rendah dan memiliki peran yang penting 

bagi perusahaan dan hasil dari pekerjaan tersebut nantinya belum tentu 

digunakan oleh perusahaan atau tidak memberi pengaruh perubahan bagi 

perusahaan. 

Berhubung pengkondisian dilakukan pada variabel ini maka akan dilakukan 

manipulation check dengan menanyakan mengenai penting atau tidaknya peran 

partisipan bagi perusahaan. Variabel Meaningful Work diukur dengan 

menggunakan skala nominal menggunakan skoring 1= high meaning dan 0= low 

meaning. 

3.4.3 Kesulitan Tugas  

Kesulitan tugas merupakan variabel moderating. Variabel moderating 

merupakan variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pada variabel kesulitan tugas ini 

pengkondisian dilakukan dengan memberikan soal dengan kesulitan tugas yang 

berbeda artinya ketika dikondisikan tidak sulit maka partisipan akan diberikan 

tugas tidak sulit dan ketika dikondisikan sulit maka partisipan akan diberikan 

tugas yang sulit. Berhubung pengkondisian dilakukan pada variabel kesulitan 
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tugas ini maka akan dilakukan manipulation check mengenai persepsi partisipan 

terhadap tugas yang sudah dia kerjakan apakah tugas tersebut menurutnya sulit 

atau tidak sulit. Variabel kesulitan tugas diukur dengan tipe skala ordinal 0=tidak 

sulit dan 1=sulit. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan metode eksperimen 

sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian ini. Metode eksperimen 

dilakukan dengan memberi penugasan kepada partisipan dimana peneliti akan 

mengamati langsung untuk tujuan perolehan data.  

3.6  Alat Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen sebagai alat pengumpulan 

datanya. Partisipan dalam eksperimen kali ini hanya partisipan yang memenuhi 

kriteria sampel saja yang akan diberi treatment. Partisipan adalah mahasiswa 

aktif Unika Soegijapranata Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program 

Studi Akuntansi hingga tahun ajaran 2017/2018. Penugasan ini dilakukan secara 

individu dengan basis dua macam kesulitan tugas yaitu sulit dan tidak sulit 

dengan dua kondisi meaningful work yaitu high meaning dan low meaning yang 

akan berpengaruh terhadap kinerja individu. 

3.7  Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.7.1 Uji Validitas Internal  

 Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur ketepatan alat ukur yang 

digunakan. Menurut Hartono (2013), validitas internal merupakan alat ukur 
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untuk mengetahui apakah benar dan valid permasalahan yang ada, seperti 

tingkatan kebenaran atau seberapa besar variabel dependen ini merupakan akibat 

dari variabel independentnya atau variabel yang memang mempengaruhinya. 

Maka desain penelitian yang baik harus memiliki validitas internal yang baik 

sebagai berikut menurut Hartono (2013):  

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 

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 dari adanya pengujian dimana individu mendapat 

pembelajaran dari perlakuan ketika eksperimen belum dilakukan sehingga 

subjek tau apa yang akan dilakukan dalam eksperimen tersebut. 

d. Instrumentasi 

Merupakan efek dari bergantinya instrument pengukuran pada suatu 

eksperimen sehingga menyebabkan hasil penelitian yang berbeda. 
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e. Seleksi 

Merupakan kejadian dimana ada perbedaan karakteristik partisipan antar 

kelompok sampel. efek ini terjadi saat responden mempunyai karakteristik yang 

berbeda antara sampel eksperimen dengan sampel control. Pada penelitian ini, 

peneliti tidak membedakan karakteristik partisipan antar kelopok, sehingga 

tidak terjadi efek seleksi. 

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. Pada penelitian ini partisipan dipilih secara acak, yaitu 

dengan menggunakan sistem undian. Sistem undian dilakukan dengan 

memasukkan kertas kecil-kecil yang bertuliskan nama-nama kelas yang ada 

dalam program studi akuntansi hingga tahun ajaran 2017/2018 kedalam botol, 

lalu dikocok dan dikeluarkan satu. 

g. Mortaliti Eksperimen 

Pada proses dilakukan eksperimen, atau pada waktu antara pretest dan 

posttest terdapat hal yang sering terjadi yang dapat mempengaruhi hasil dari 

eksperimen yaitu terdapat subjek yang “dropout” yang terjadi karena sakit, 

pindah, maupun meninggal dunia. 
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3.7.2 Uji Manipulasi 

Uji manipulasi dilakukan untuk memastikan bahwa individu paham akan 

tugas yang diberikan sehingga treatment bisa berjalan dengan baik. Dalam 

melakukan uji manipulasi, tiap individu diberikan pertanyaan dalam cek 

manipulasi ini, jika jawaban sesuai bisa dikatakan bahwa individu paham. 

3.8 Desain Eksperimen 

Desain eksperimen yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah 2x2 

(kesulitan tugas x meaningful work). 2 kolom di sebelah kiri merupakan dua 

macam kesulitan tugas yaitu sulit dan tidak sulit sedangkan 2 kolom di sebelah 

kanan merupakan kondisi meaningful work yaitu high meaning dan low meaning. 

Berikut adalah tabel desain eksperimen pada penelitian ini: 

 Tabel Desain Eksperimen 

 

Kesulitan Tugas 

Sulit Tidak Sulit 

Meaningful Work 

High Meaning 1 2 

Low Meaning 3 4 

 

Tahapan eksperimenter dalam melakukan eksperimen pada penelitian ini 

sebagai berikut: 
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a. Eksperimenter terlebih dahulu menyaring partisipan yaitu mahasiswa aktif 

Unika Soegijapranata Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program 

Studi Akuntansi hingga tahun ajaran 2017/2018. 

b. Eksperimenter masuk kedalam kelas dan terlebih dahulu memastikan bahwa 

mahasiswa di kelas tersebut tidak keberatan untuk mengikuti eksperimen ini 

dengan meminta izin dari mahasiswa tersebut. 

c. Eksperimenter mengelompokkan mahasiswa secara acak menjadi 2 

kelompok. 

d. Eksperimenter dalam melakukan eksperimen ini dibantu tim eksperimenter 

yang terdiri dari 3 orang dimana satu orang yang merupakan peneliti sendiri 

sebagai instruktor dan 2 orang lain bertugas membantu membagikan lembar 

identitas dan scenario ke masing-masing partisipan dalam kelompok yang 

sudah ditentukan. Berikut adalah scenario eksperimen pada penelitian ini: 

a) Skenario pertama : Kondisi High meaning 

Eksperimenter membagikan kertas kepada partisipan yang 

bertuliskan bahwa dia adalah seorang yang bekerja di sebuah 

perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang meubel yaitu PT.Ceria 

pada bagian gudang. Tugas partisipan di bagian gudang adalah 

melakukan perhitungan fisik secara manual terhadap meja yang akan 

dikirimkan ke 10 kota. Partisipan harus melakukan perhitungan dengan 

benar karena perusahaan ini belum meggunakan system barcode scanner 

dalam proses input data sehingga hasil kerja partisipan akan langsung 
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digunakan sehingga sangat mempengaruhi laporan persediaan gudang 

PT. Ceria. 

b) Skenario kedua : Kondisi Low meaning 

Eksperimenter membagikan kertas kepada partisipan yang 

bertuliskan bahwa dia adalah seorang karyawan akuntansi di sebuah 

perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang meubel yaitu PT.Ceria. 

Tugas bagian akuntansi di PT. Ceria adalah mencatat jurnal umum 

secara manual. Namun, partisipan tidak harus melakukan perhitungan 

dengan benar dikarenakan perusahaan ini sudah menggunakan system 

barcode scanner dalam proses input data sehingga hasil kerja partisipan 

hanya digunakan untuk mencocokkan hasil kerja pada system sehingga 

tidak mempengaruhi laporan persediaan gudang PT. Ceria. 

e. Setelah partisipan paham gambaran dari scenario yang diberikan, peneliti 

melakukan uji manipulasi untuk variabel meaningful work yang merupakan 

variabel treatment dalam bentuk pertanyaan. 

f. Setelah mengisi uji manipulasi, partisipan dipersilahkan untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan yang ada di halaman berikutnya dalam 

waktu yang sudah ditentukan. Tugas yang diberikan pada partisipan terdiri 

dari tugas yang tidak sulit dan tugas yang sulit pada masing-masing kondisi 

meaningful work. 

g. Selanjutnya peneliti mempersilahkan mengisi uji manipulasi mengenai 

kesulitan tugas yang ada di halaman berikutnya. 
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3.9 Teknik Analisis Data 

3.9.1 Menyatakan Hipotesis 

Hipotesis 1: 

a. Ho1 :  1 = 2 , Artinya individu pada kondisi high meaning dan mendapat 

tugas yang sulit memiliki kinerja yang sama dengan individu pada situasi 

high meaning yang mendapat tugas yang tidak sulit. 

b. Ha1 :  1  ≠  2 , Artinya individu pada kondisi high meaning dan mendapat 

tugas yang sulit memiliki kinerja yang berbeda dengan individu pada 

situasi high meaning yang mendapat tugas yang tidak sulit. 

Hipotesis 2: 

c. Ho2 :  3 =  4 , Artinya individu pada kondisi low meaning dan mendapat 

tugas yang sulit memiliki kinerja yang sama dengan individu pada situasi 

low meaning yang mendapat tugas yang tidak sulit. 

d. Ha2 :  3  ≠  4 , Artinya individu pada kondisi low meaning dan mendapat 

tugas yang sulit memiliki kinerja yang berbeda dengan individu pada 

situasi low meaning yang mendapat tugas yang tidak sulit. 

3.9.2 Memilih Pengujian Statistik 

Uji ANOVA adalah metode pengujian statistic untuk menguji keterkaitan 

serta untuk menguji pengaruh variabel independen yang memiliki skala 

nonmetrik dengan variabel dependen yang memiliki skala metric (Hartono, 

2013). Penelitian ini menggunakan uji ANOVA karena variabel inependen 
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memiliki skala metrik yaitu skala rasio sedangkan variabel dependen dan 

variabel moderasi memiliki skala nonmetrik yaitu skala nominal dan ordinal. 

3.9.3 Menentukan Tingkat Keyakinan yang Diinginkan 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tingkat keyakinan 95% sehingga 

tingkat kesalahan yang ditoleransi 5% dan penelitian ini merupakan pengujian 

dua sisi karena hipotesis tak berarah. 

3.9.4   Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

Menggunakan pengujian dua sisi (hipotesis tak berarah) 

3.9.5   Menginterpretasikan Hasil 

a. Hipotesis 1 : 

Ho1 tidak diterima bila sig. F < 0.05 dan diterima bila sig. F > 0.05 

Ha1 tidak diterima bila sig. F > 0.05 dan diterima bila sig. F < 0.05 

b. Hipotesis 2 : 

Ho1 tidak diterima bila sig. F < 0.05 dan diterima bila sig. F > 0.05 

Ha1 tidak diterima bila sig. F > 0.05 dan diterima bila sig. F < 0.05 

 

 

 

 

 

 

 


