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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2016:80). Adapun 

populasi dalam penelitian yaitu mahasiswa akuntansi program S1 di Universitas 

Negeri dan Swasta yang terakreditasi A di kota Semarang.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2016:81). Sampel dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa akuntansi program S1 di Universitas Negeri dan Swasta yang 

terakreditasi A yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Semarang, Universitas 

Katolik Soegijapranata, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Dian 

Nuswantoro, dan Universitas Stikubank Semarang. Metode pemilihan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut  (Sugiyono, 2016:82).  

Jumlah populasinya adalah 6.286 mahasiswa (sumber: forlab Dikti, 2018 

diunduh dari https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homegraphbidang). Untuk 

menghitung sampel menggunakan rumus sebagai berikut: 

https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homegraphbidang
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Tabel 3.1. Jumlah Sampel Penelitian 

No Nama Perguruan 

Tinggi 

Akreditasi 

Progdi 

Populasi Proporsional Sampel 

PT Swasta: 

1. Unika Soegijapranata A 1.082 1.082 x 377 = 64,89 

6.286 

65 

2. Unissula A 1.071 1.071 x 377 = 64,23 

6.286 

64 

3. Udinus A 1.058 1.058 x 377 = 63,45 

6.286 

64 

4. Unisbank A 1.213 1.213 x 377 = 72,75 

6.286 

73 

PT Negeri: 

5. Universitas 

Diponegoro 

A 1.006 1.006 x 377 = 60,33 

6.286 

60 

6. Unnes A 856   856  x 377 = 51,34 

6.286 

51 

 Total:  6.286  377 

      Sumber Forlab Dikti, Update untuk mahasiswa tahun 2017/2018 

Jumlah sampel (n) =          6.286        . 

         ( (6.286) (5%)2) +  1 

                           n =  376,07 → 377 orang 

Berdasarkan pada perhitungan diatas diketahui bahwa sampel dalam 

penelitian ini minimal adalah 377 orang mahasiswa di Semarang. 
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3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data Primer. Data primer merupakan data 

yang secara langsung diperoleh dari responden tanpa melalui perantara dengan 

menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang disusun berdasarkan variabel-

variabel yang diteliti ntuk mendaptkan hasil observasi dari hasil pengujian. 

Data primer diperoleh dari kuesioner pertanyaan yang di bagikan untuk di isi 

berupa pernyataan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kecurangan 

akademik.  

Sumber datanya adalah responden penelitian yaitu mahasiswa akuntansi 

program S1 di Universitas Negeri maupun Swasta yang berakreditasi A. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data 

survei. Survei atau lengkapnya self-administered survey adalah metode 

pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 

responden individu. (Jogiyanto, 2010:115). 

 

3.4. Uji Alat Pengumpulan Data 

3.4.1. Uji Validitas dan Reabilitas Data 

Uji validitas dan reabilitas dari alat ukur yang digunakan bersama dengan 

terkumpulnya kuesioner dari responden. Adapun uji validitas dan reabilitas yang 

dipakai dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut: 
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2.4.1.1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner (Ghozali, 2018:52). Suatu kuesioner dikatakan valid apabila 

pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Pembuktian Uji Validitas dilihat dari 

pengujiannya yang dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor 

individu masing-masing pernyataan dengan skor total dari variabel. Apabila 

korelasi antara variabel dengan total variabel secara keseluruhan lebih kecil 

dari taraf signifikansi 0,01 atau 0,05 maka variabel tersebut dinyatakan 

valid. Pengujian ini menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau 

apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan 

sebuah konstruk atau variabel. 

2.4.1.2. Uji Reabilitas 

Menurut Imam Ghozali (2018:47) uji reabilitas adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator-indikator dari variabel 

atau konstruk. Untuk menganalisis reabilitas, pengukuran dilakukan sekali 

dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur 

korelasi antara jawaban pertanyaan dengan menggunakan SPSS yaitu uji 

cronbach alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai cronbach alpha > 0,6. 
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3.5. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.5.1. Variabel Dependen  

3.5.1.1 Likelihood of Cheating, merupakan persepsi responden terhadap 

kemungkinan ada atau tidaknya kesempatan untuk mencontek apabila 

ditempatkan dalam kondisi yang sulit yaitu ada jarak tempat duduk 

antar mahasiswa, mengumumkan hukuman bagi mahasiswa yang 

mencontek, membagikan soal ujian yang berbeda, instruktur mengawasi 

mahasiswa dengan berjalan kedepan dan kebelakang, instruktur 

meminta mahasiswa untuk mengumpulkan buku dan barang-barang 

lainnya, instruktur memberi peringatan apabila ada mahasiswa yang 

berdiskusi, dan lembaga memberikan semua ujian tipe esai. Variabel ini 

diukur dengan 12 item pernyataan alat pencegah kecurangan di kelas 

yang diadaptasi dari (Singhal & Johnson, 1983; Davis et al., 1992) 

dalam Kenneth et al (2009) dengan menggunakan kata pengantar 

berbunyi “Anda mengambil mata kuliah yang sulit, dan ada 

kemungkinan bahwa Anda mungkin atau tidak mungkin memperoleh 

nilai yang diinginkan jika Anda tidak mencontek. Tolong tunjukkan 

seberapa besar kemungkinan ada atau tidaknya Anda untuk mencontek 

dalam kondisi berikut”. Tanggapan dibuat pada skala likert 5 point yaitu 

1 = sangat tidak mungkin untuk mencontek, 2 = tidak mungkin untuk 

mencontek, 3 = netral, 4 = mungkin mencontek, dan 5 = sangat 

mungkin untuk mencontek. Artinya semakin tinggi skor maka 
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menunjukkan semakin tinggi kemungkinan untuk mencontek yang 

dapat terjadi dimasa yang akan datang. 

3.5.2 Variavel Independen  

3.5.2.1 Intrinsic Motivation (Motivasi Intrinsik) 

Motivasi intrinsik merupakan persepsi mahasiswa untuk 

melakukan suatu kegiatan atau aktivitas yang diperoleh dari individu itu 

sendiri yaitu mahasiswa merasa senang apabila mempelajari hal yang 

baru, merasa senang memperluas pengetahuan yang memungkinkan 

mahasiswa untuk terus belajar mengenai hal baru yang menarik 

sehingga dapat mengurangi intensi kecurangan akademik. Variabel ini 

diukur menggunakan 4 item pernyataan Motivasi Intrinsik to Know 

(IMTK) subscale dari AMS. Dari hal tersebut dengan melihat skala 

likert 5 point mulai dari 1= sangat tidak setuju, 2= tidak setuju, 3= 

netral, 4= setuju dan 5= sangat setuju. Artinya semakin tinggi skor 

maka menunjukkan semakin tinggi motivasi intrinsik mahasiswa dalam 

belajar sehingga dapat meminimalisir perilaku kecurangan akademik. 

3.5.2.2 Extrinsic Motivation (Motivasi Ekstrinsik) 

Motivasi ekstrinsik merupakan persepsi mahasiswa terhadap 

motivasi yang mendorong mereka untuk melakukan sesuatu hal yang 

bersumber dari luar diri individu atau rangsangan dari luar yaitu agar 

mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, gaji yang besar dan kehidupan 

yang lebih baik nantinya, mahasiswa cenderung melakukan tindakan 
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kecurangan agar mendapat nilai yang baik sehingga dapat menjadi 

lulusan terbaik agar mudah dalam mencari pekerjaan.  Variabel ini 

diukur menggunakan Extrinsic Motivation - Eksternal Regulasi 

(EMER) subcale dari AMS. Pilihan respons identik dengan yang ada di 

subskala EMER dengan melihat skala likert 5 point mulai dari 1= 

sangat tidak setuju, 2= tidak setuju, 3= netral, 4= setuju dan 5= sangat 

setuju. Artinya semakin tinggi skor maka menunjukkan semakin tinggi 

motivasi ekstrinsik mahasiswa dalam perilaku kecurangan. 

3.5.2.3  Amotivation  

Amotivation merupakan persepsi mahasiswa terhadap keadaan 

dimana mahasiswa tidak termotivasi dan merasakan bahwa dalam 

kesehariannya menjadi mahasiswa adalah suatu hal yang membuang-

buang waktu, tidak tahu apa yang harus dilakukan dikampus, dan 

mengapa harus kuliah padahal sebenarnya tidak perduli dengan 

pendidikan. Variabel ini diukur dengan empat item Amotivation 

(AMOT) subscale dari AMS, dengan opsi respon identik seperti untuk 

subskala ekstrinsik dan intrinsik dengan melihat sklai likert 5 point 

mulai dari 1=sangat tidak sertuju sampai dengan 5=sangat setuju. 

Artinya semakin tinggi skor maka menunjukkan semakin tinggi sifat 

amotivation mahasiswa dalam perilaku kecurangan. 
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3.5.2.4 Alienation (Pengasingan) 

Alienasi merupakan persepsi responden terhadap 

keterenggangan psikologis dari suatu budaya, yang meliputi perasaan 

isolasi sosial, ketidakberdayaan, dan tidak adanya norma yang dirasa 

oleh individu sehingga merasa terasingkan yang kemudian dapat 

mendorong individu untuk melakukan tindakan kecurangan. Variabel 

ini diukur dengan menggunkan 7 item yang diadaptasi dari Johnson & 

Johnson’s (1993) dengan melihat skala likert 5 point mulai dari 

1=sangat tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju. Artinya semakin 

tinggi skor maka menunjukkan semakin tinggi sikap alienation 

mahasiswa dalam melakukan perilaku kecurangan. 

3.5.2.5  Detterents (Pencegahan) 

Detterents merupakan persepsi responden terhadap bentuk atau 

pencegah kecurangan dalam perilaku kecurangan akademik termasuk 

mengumumkan hukuman yang akan diterima apabila ketahuan 

mencontek saat ujian, memberi ujian esai agar mempersulit mahasiswa 

mencontek, pemantauan ketat dari instruktur kepada mahasiswa selama 

ujian, instruktur menentukan tempat duduk mahasiswa, lebih dari satu 

instruktur yang menjaga saat ujian, instruktur meminta mahasiswa 

mengumpulkan buku dan barang-barang mereka, dan memberikan 

formulir alternatif ujian berbeda untuk siswa yang berdekatan. Variabel 

ini diukur dengan menggunakan 12 item pernyataan yang diadaptasi 



 

67 

 

dari studi masa lalu (Singhal & Johnson, 1983; Davis et al., 1992) 

dalam Kenneth et al (2009) untuk menilai frekuensi yang diamati dari 

detterents atau penghilang kecurangan dalam kelas. Mahasiswa diminta 

untuk memikirkan semua ujian yang pernah di ambil dalam perguruan 

tinggi, dan seberapa sering mahasiswa melihat dari pernyataan 12 item 

tersebut yang pernah dilakukan oleh instruktur. Sebagai tanggapan, 

mahasiswa diminta menilai seberapa sering mereka mengamati dari 12 

item pernyataan tersebut dengan skala likert 5 point mulai dari 1= tidak 

pernah sampai dengan 5=sangat sering. Artinya semakin tinggi skor 

maka menunjukkan semakin tinggi peran detterens dalam perilaku 

kecurangan akademik. 

 

3.5.3 Variabel Intervening 

3.5.3.1 Academic Performance (Prestasi Akademik) 

Prestasi akademik merupakan persepsi mahasiswa terhadap 

sejauh mana mereka menilai keseluruhan prestasi akademiknya yang 

telah dicapai, yang diukur dengan IPK mahasiswa. Artinya semakin 

tinggi IPK mahasiswa yang didapat maka menunjukkan semakin tinggi 

prestasi akademik mahasiswa sehingga semakin kecil kemungkinannya 

mahasiswa melakukan perilaku kecurangan. 

3.5.3.2 Prior Cheating (Kecurangan Sebelumnya) 

Kecurangan sebelumnya merupakan persepsi mahasiswa 
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terhadap perilaku kecurangan yang sebelumnya pernah dilakukan 

dengan menilai seberapa sering mahasiswa berpartisipasi dalam 

kecurangan selama ujian yaitu seperti mengambil ujian untuk orang 

lain, bertukar kertas jawaban dengan teman, memberikan alasan palsu 

saat tidak hadir ujian, mencontek jawaban mahasiswa lain atau 

memberikan jawaban kepada mahasiswa lain, dan mendapat salinan tes 

sebelum ujian berlangsung sehingga menjadi suatu ketergantungan 

untuk melakukan kecurangan di masa depan. Variabel ini diukur dengan 

8 item pernyataan yang diadaptasi dari Tom & Borin (1988) dalam 

Kenneth et al (2009). Mahasiswa diminta untuk memikirkan semua 

ujian yang pernah diambil dalam perguruan tinggi, dan menilai seberapa 

sering mereka berpartisipasi dalam setiap kegiatan selama ujian. 

Sebagai tanggapan, mahasiswa diminta untuk melaporkan frekuensi 

yang mereka gunakan dalam masing-masing 8 item perilaku mencontek 

pada skala likert 5 point mulai dari tidak pernah hingga sangat sering. 

Artinya semakin tinggi skor maka menunjukkan semakin tinggi faktor 

kecurangan sebelumnya yang pernah dilakukan mahasiswa dalam 

perilaku kecurangan. 

3.5.3.3 Neutralization 

Neutralization merupakan persepsi mahasiswa terhadap 

pembenaran diri untuk melakukan tindakan kecurangan akademik yang 

dilakukan karena dosen dinilai memberikan materi yang terlalu sulit, 
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mahasiswa takut kehilangan beasiswa, mahasiswa bekerja untuk 

membiayai kuliahnya sendiri sehingga tidak memiliki waktu untuk 

belajar, dosen memberikan materi yang sedikit tetapi banyak 

memberikan tugas yang sulit,  dan kecurangan masih wajar di kalangan 

mahasiswa. Variabel ini dikembangkan oleh Ball (1966) yang kemudian 

digunakan oleh Haines, Diekhoff, LaBeff & Clark (1986) dalam 

Kenneth et al (2009). Mahasiswa diminta untuk menunjukkan sejauh 

mana mereka setuju bahwa seorang siswa dibenarkan dalam kecurangan 

dalam setiap keadaan dari 11 item pernyataan yang diberikan. 

Tanggapan tersebut dibuat pada skala likert 5 point mulai dari 1=sangat 

tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju untuk masing-masing item 

pernyataan. Artinya semakin tinggi skor maka menunjukkan semakin 

tinggi sikap neutralization mahasiswa dalam perilaku kecurangan. 

 

3.6. Alat Uji Hipotesis 

3.6.1. Pengujian Statistik 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada variabel dependen dan 

independen menggunakan skala rasio sehingga berbentuk parametric. 

Selain itu, uji yang digunakan adalah uji pengaruh, karena peneliti akan 

melihat bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen yang dilakukan dengan metode SEM (Structural Equation 

Modelling). Uji yang dilakukan dalam penelitian yaitu mengukur 
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kesesuaian input yang sesungguhnya dengan prediksi dari model yang 

diajukan. Pada penelitian ini dan juga penelitian sebelumnya menggunakan 

AMOS 24 dengan tujuan agar hasil yang didapat lebih valid. 

Menggunakan tahapan pemodelan dan analisis persamaan struktural 

menjadi 7 langkah, yaitu : 1. Pengembangan model secara teoritis; 2. 

Menyusun diagram jalur; 3. Mengubah diagram jalur menjadi persamaan 

struktural; 4. Memilih matriks input untuk analisis data; 5. Menilai 

identifikasi model; 6. Menilai Kriteria Goodness-of-Fit; 7. Interprestasi 

estimasi model Berikut ini penjelasan secara detail mengenai masing-

masing tahapan :  

a. Langkah 1 : Pengembangan Model Berdasarkan Teori  

Langkah pertama dalam pengembangan model SEM adalah 

pencari atau pengembangan sebuah model yang mempunyai justifikasi 

terpenting yang kuat, setelah itu model tersebut divalidasi secara 

empirik melalui populasi program SEM (Ghozali, 2017: 59). Model 

persamaan struktural didasarkan pada hubungan kausalitas, dimana 

perubahan satu variabel diasumsikan akan berakibat pada perubahan 

variabel lainnya. Kuatnya hubungan kausalitas antara dua variabel 

yang diasumsikan peneliti bukan terletak pada metode analisis yang 

dipilih namun terletak pada justifikasi secara teoritis untuk mendukung 

analisis. Jadi jelas bahwa hubungan antar variabel dalam model 
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merupakan deduksi dari teori, tanpa dasar teoritis yang kuat SEM 

tidak dapat digunakan (Ghozali, 2017: 59).  

 

b. Langkah 2 & 3 : Menyusun Diagram Jalur dan Persamaan struktural  

Langkah berikutnya adalah menyusun hubungan kausalitas 

dengan diagram jalur dan menyusun persamaan structural (Ghozali, 

2017: 60). Ada dua hal yang perlu dilakukan yaitu menyusun model 

struktural yaitu dengan menghubungkan antar konstruk laten baik 

endogen maupun eksogen menyusun suatu dan menentukan model 

yaitu menghubungkan konstruk lahan endogen atau eksogen dengan 

variabel indikator atau manifest (Ghozali, 2017: 60). 

 

Gambar 3.1 Diagram Jalur AMOS (SEM) 
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c. Langkah 4 : Memilih Jenis Input Matriks dan Estimasi Model yang  

Model persamaan struktural berbeda dari teknik analisis 

multivariate lainnya. SEM hanya menggunakan data input berupa 

matrik varian atau kovarian atau metrik korelasi. Data untuk observasi 

dapat dimasukkan dalam AMOS, tetapi program AMOS akan 

merubah dahulu data mentah menjadi matrik kovarian atau matrik 

korelasi. Analisis terhadap data outline harus dilakukan sebelum 

matrik kovarian atau korelasi dihitung (Ghozali, 2017: 61). Teknik 

estimasi dilakukan dengan dua tahap, yaitu Estimasi Measurement 

Model digunakan untuk menguji undimensionalitas dari konstruk-

konstruk eksogen dan endogen dengan menggunakan teknik 

Confirmatory Factor Analysis dan tahap Estimasi Structural Equation 

Model dilakukan melalui full model untuk melihat kesesuaian model 

dan hubungan kausalitas yang dibangun dalam model ini (Ghozali, 

2017: 61).  

d. Langkah 5 : Menilai Identifikasi Model Struktural  

Selama proses estimasi berlangsung dengan program 

komputer, sering didapat hasil estimasi yang tidak logis atau 

meaningless dan hal ini berkaitan dengan masalah identifikasi model 

structural, problem identifikasi adalah ketidakmampuan proposed 

model untuk menghasilkan unique estimate. Cara melihat ada tidaknya 

problem identifikasi adalah dengan melihat hasil estimasi yang 
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meliputi : 1. Adanya nilai standar error yang besar untuk 1 atau lebih 

koefisien. 2. Ketidakmampuan program untuk invert information 

matrix. 3. Nilai estimasi yang tidak mungkin error variance yang 

negatif. 4. Adanya nilai korelasi yang tinggi (> 0,90) antar koefisien 

estimasi. Jika diketahui ada problem identifikasi maka ada tiga hal 

yang harus dilihat: (1) besarnya jumlah koefisien yang diestimasi 

relatif terhadap jumlah kovarian atau korelasi, yang diindikasikan 

dengan nilai degree of freedom yang kecil, (2) digunakannya pengaruh 

timbal balik atau respirokal antar konstruk (model non recursive) atau 

(3) kegagalan dalam menetapkan nilai tetap (fix) pada skala konstruk 

(Ghozali, 2017: 62). 

e. Langkah 6: Menilai Kriteria Goodness-of-Fit  

Pada langkah ini dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian model melalui 

telaah terhadap kesesuaian model melalui telaah terhadap berbagai 

kriteria Goodness-of-Fit. Pengujian prasyarat yang digunakan untuk 

menetapkan model struktural sudah memenuhi asumsi yang 

disyaratkan SEM dengan menggunakan aplikasi AMOS 24 dan 

menetapkan kesesuaian model berdasarkan criteria goodness of fit 

tertentu. Terdapat tiga jenis ukuran goodness of fit yaitu (1) absolute fit 

measure,(2) incremental fit measures dan (3) parsimonious fit measure 

(Ghozali, 2017: 63). Penelitian ini akan menggunakan ukuran yang 

pertama (1) yakni absolute fit measure karena absolute fit measure 
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dapat mengukur model fit secara keseluruhan baik model struktural 

maupun model pengukuran secara bersama (Ghozali, 20017: 63). 

Beberapa pengujian kesesuaian model dengan ukuran absolute fit 

measure tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Uji Likelihood Chi-square 

Uji Likelihood chi-square dilakukan untuk 

mengembangkan dan menguji apakah model yang diuji sesuai 

dengan model yang diestimasi. Nilai Chi-square yang tinggi 

relatif terhadap degree of freedom menunjukkan bahwa matrik 

kovarian atau korelasi yang diobservasi dengan yang diprediksi 

berbeda secara nyata dan ini menghasilkan tingkat probabilitas 

lebih kecil dari tingkat signifikansi (Ghozali, 2017: 64). 

Sebaliknya, nilai Chi-square yang kecil akan menghasilkan 

tingkat probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi dan 

ini menunjukkan bahwa matrik kovarian atau korelasi yang 

diobservasi dengan yang diprediksi tidak berbeda secara 

signifikan (Ghozali, 2017: 64). Data empiris dikatakan identik 

dengan teori/model atau tingkat signifikan tinggi apabila tingkat 

probability chi-square > tingkat signifikansi (0.10) (Ghozali, 

2017: 64) 
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2. CMIN/DF 

Pengujian CMIN/DF ini merupakan nilai chi-square yang 

dibagi dengan degree of freedom, beberapa penelitian 

menganjurkan menggunakan ratio ukuran ini untuk mengukur fit. 

Menurut Wheaton et.al dalam Ghozali (2017:64) nilai ratio 5 

(lima) atau < 5 merupakan ukuran yang reasonable/fit (Ghozali, 

2017: 64). 

3. Goodness Of Fit Index (GFI) 

Goodness Of Fit Index dikembangkan oleh Joreskog dan 

Sorbom dalam Ghozali (2017:65) yaitu ukuran non-statistik yang 

nilainya berkisar dari 0 (poor fit)  sampai 1.0 (perfect fit), nilai 

GFI yang tinggi menunjukkan fit yang lebih baik dan berapa nilai 

GFI yang dapat diterima sebagai nilai yang layak, belum ada 

standarnya (Ghozali, 2017: 65). 

4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Uji ini merupakan ukuran yang mencoba memperbaiki 

kecenderungan statistic chi-square menolak model dengan jumlah 

sampel yang besar, sebuah model dapat dikatakan fit dan dapat 

diterima apabila nilai RMSEA antara 0,05 < nilai RMSEA< 0.08 

(Ghozali, 2017:65) 
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5. Tucker Lewis Index (TLI) 

Tucker Lewis Index dikenal juga dengan nonnormed fit 

Index (NNFI). Ukuran ini menggabungkan ukuran parsimony 

kedalam index komparasi antara proposed model dan null model 

dengan nilai TLI berkisar dari 0 sampai 1.0. TLI merupakan 

indeks kesesuaian inkremental yang membandingkan model yang 

diuji dengan base;line (Ghozali, 2017:65) 

6. Normed Fit Index (NFI) 

Normed Fit Index merupakan ukuran perbandingan antara 

proposed model dan null model, nilai NFI bervariasi dari 0 (no fit 

at all) sampai 1.0 (perfect fit) dengan nilai absolute yang 

direkomendasikan sama atau > 0,90 (Ghozali, 2017:66). 

7. Comparative Fit Index (CFI) 

Merupakan Indeks kesesuaian inkremental. Indeks ini 

relatif tidak sensitif terhadap besarnya sampel dan kurang 

dipengaruhi oleh kerumitan model (Ghozali, 2017: 66). 

 

f. Langkah 7 : Interpretasi dan Modifikasi Model  

Pada tahap selanjutnya model diinterpretasikan dan 

dimodifikasi Setelah model diestimasi, residual kovariansnya haruslah 

kecil atau mendekati nol dan distribusi kovarians residual harus bersifat 



 

77 

 

simetrik, batas keamanan untuk jumlah residual yang dihasilkan oleh 

model adalah 1%, nilai residual value yang lebih besar atau sama 

dengan 2,58 diintrepretasikan sebagai signifikan secara statis pada 

tingkat 1% dan residual yang signifikan ini menunjukan adanya 

prediction error yang substansial untuk dipasang indicator (Ghozali, 

2017: 68). 

 

3.6.2. Memilih Tingkat Keyakinan 

Tingkat keyakinan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebesar 95% yang artinya peneliti menggunakan tingkat error yang dapat 

ditoleransi sebesar 5% (Ghozali, 2017: 67). 

 

3.6.3. Menghitung Nilai Statistik 

Peneliti menggunakan AMOS 24 (Analysis of Moment Structures) 

untuk perhitungan nilai statistik, sebagai program komputer yang akan 

membantu dalam menghitung nilai statistik dari semua data yang telah 

diperoleh (Ghozali, 2017: 64). 

 

3.6.4. Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

Peneliti akan menggunakan AMOS24 untuk mendapatkan nilai uji 

goodness of fit, sebagai program yang akan membantu peneliti dalam 

menganalisisnya, peneliti juga menggunakan pengujian satu arah (one-
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tailed) untuk menguji hipotesis karena hipotesis dalam penelitian ini 

berarah (positif) (Ghozali, 2017: 64). 

 

3.6.5. Menginterpretasikan Hasil 

Interpretasi dari hasil yang didapat berupa penerimaan semua 

hipotesis diterima jika nilai P < 0.05 (Ghozali, 2017: 64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


