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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Yang menjadi obyek penelitian adalah Mahasiswa Aktif Universitas 

Katolik Soeijapranata. Lokasi Penelitian yaitu Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang  

3.2. Subjek dan Partisipan 

3.2.1. Subjek 

Subjek dalam penelitian ini ialah seluruh mahasiswa aktif di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah mengikuti 

mata kuliah internal audit dan mau menjadi partisipan dalam penelitian 

ini.  

3.2.2. Partisipan 

Terdapat empat desain eksperimen dalam penelitian ini . Desain 

eksperimen 1 adalah 2x3 dan desain eksperimen 2 adalah 2x3. Sampel 

menggunakan between subject untuk setiap desain eksperimen. Namun 

penelitian ini dilakukan secara bertahap, sehingga partisipan akan 

menerima satu kondisi di masing-masing desain eksperimen. 

Jumlah minimal partisipan dalam satu sel menurut Nahartyo (2013) 

adalah 10 orang, maka dari itu penelitian ini menggunakan 15 orang 

untuk satu sel. Sehingga total sampel yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini adalah 90 orang. Sampel yang akan digunakan tidak memiliki 
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kriteria khusus, sehigga partisipan dalam penelitian ini dipilih dengan 

metode randomisasi.  

3.3. Metode pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan ialah data primer. Data akan di peroleh 

langsung dari partisipan yang mengisi lembar eksperimen.  

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode ini adalah 

eksperimen. 

3.3.3. Desain Eksperimen 

Desain eksperimen dalam penelitian ini adalah 2x3 dan 2x3 

sehingga terdapat 12 sel keseluruhan. Penelitian ini akan di lakukan 

secara bertahap. Desain eksperimen 1 akan di gunakan untuk sesi 1 dan 

desain eksperimen 2 untuk sesi 2. 

Tabel 1. Desain Eksperimen 1 

KESERIUSAN MASALAH 

STATUS PELANGGAR 

Lebih 

Rendah 
Setara 

Lebih 

Tinggi 

Keseriusan Masalah Rendah 1 2 3 

Keseriusan Masalah Tinggi 4 5 6 
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Sel pertama, yaitu kondisi dimana partisipan dihadapkan pada 

suatu masalah yang tidak serius dan status pelanggar yang lebih rendah 

dari pelapor 

Sel kedua, yaitu kondisi dimana partisipan dihadapkan pada suatu 

masalah yang tidak serius dan status pelanggar yang sama dengan 

pelapor 

Sel ketiga, yaitu kondisi dimana partisipan dihadapkan pada suatu 

masalah yang tidak serius dan status pelanggar yang lebih tinggi dari 

pelapor 

Sel keempat, yaitu kondisi dimana partisipan dihadapkan pada 

suatu masalah yang serius dan status pelanggar yang lebih rendah dari 

pelapor 

Sel kelima, yaitu kondisi dimana partisipan dihadapkan pada suatu 

masalah yang serius dan status pelanggar sama dengan pelapor 

Sel keenam, yaitu kondisi dimana partisipan dihadapkan pada suatu 

masalah yang serius dan status pelanggar yang lebih tinggi dari pelapor 

Tabel 2. Desain Eksperimen 2 

RESIKO YANG 

DI TANGGUNG 

PELAPOR 

STATUS PELANGGAR 

Lebih 

Rendah 

Setara 

Lebih 

Tinggi 

Resiko Rendah 7 8 9 

Resiko Tinggi 10 11 12 
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Sel ketujuh, yaitu kondisi dimana resiko yang akan di tanggung 

pelapor rendah dan status pelanggar lebih rendah dari pelapor 

Sel kedelapan, yaitu kondisi dimana resiko yang akan di tanggung 

pelapor rendah dan status pelanggar sama dengan pelapor  

Sel kesembilan, yaitu kondisi dimana resiko yang akan di tanggung 

pelapor rendah dan status pelanggar lebih tinggi dari pelapor  

Sel kesepuluh, yaitu kondisi dimana resiko yang akan di tanggung 

pelapor tinggi dan status pelanggar lebih rendah dari pelapor  

Sel kesebelas, yaitu kondisi dimana resiko yang akan di tanggung 

pelapor tinggi dan status pelanggar sama dengan pelapor  

Sel kedua belas, yaitu kondisi dimana resiko yang akan di tanggung 

pelapor tinggi dan status pelanggar lebih tinggi dari pelapor  

Penelitian ini memiliki dua sesi. Peneliti (eksperimenter) akan 

melakukan eksperimen tahapan sebagai berikut: 

1. Eksperimenter akan memperkenalkan diri kepada para partisipan   

2. Partisipan akan di bagi menajadi enam kelompok untuk 

mengerjakan sesi 1 dan 2 

3. Ekperimenter membagikan amplop berisi lembar penugasan 

untuk masing-masing mahasiswa sambil menjelaskan hal-hal 

yang perlu diperhatikan selama eksperimen berlangsung. 

4. Setelah semua partisipan mendapat amplop yang berisi lembar 

penugasan, eksperimenter akan meminta partisipan mengambil 
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lembar berwarna pink yang merupakan lembar penugasan pada 

sesi 1 

5. Ekseprimenter kemudian menginstruksikan untuk membaca kasus 

yang ada dan mengerjakan lembar penugasan pada sesi 1 selama 

4 menit.  

6. Setelah selesai, eksperimenter kemudian meminta partisipan 

memasukan kembali lembar penugasan tersebut ke dalam amplop 

dan meminta partisipan mengambil lembar penugasan untuk sesi 

2 yang berwarna kuning. 

7. Ekseprimenter kemudian menginstruksikan untuk membaca kasus 

yang ada dan mengerjakan lembar penugasan pada sesi 2 selama 

4 menit.  

8. Ekperimenter akan meminta partisipan untuk memasukan kembali 

lembar penugasan tersebut ke dalam amplop dan mengambil 

lembar identitas berwarna putih dan mengisinya  selama 1 menit 

9. Setelah selesai, eksperimenter kemudian meminta partisipan 

memasukan kembali lembar penugasan tersebut ke dalam amplop  

10. Eksperimenter mengumpulkan amplop tersebut. 

3.4. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.4.1. Uji Validitas Internal Eksperimen 

Dalam metode eksperimen, validitas internal menggambarkan 

kekuatan peneliti untuk mengontrol variabel-variabel ekstrani 

(pengganggu) dan seberapa kuat hubungan kausalitas antar variabel 
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independen dengan variabel dependen. Validitas internal dalam metode 

eksperimen merujuk pada kemampuan peneliti untuk mengambil 

kesimpulan terkait adanya hubungan sebab-akibat antar variabel 

penelitiannya (Campbell dan Stanley (1966) dalam Nahartyo (2013)). 

Semakin besar kemampuan peneliti mengesampingan variabel 

pengganggu, semakin tinggi validitas internalnya. 

Menurut Hartono (2013) ,variabel independen digunakan untuk 

mengukur seberapa benar  variabel  dependen disebabkan oleh variasi 

variabel independennya. Hartono (2013)  menyatakan penelitian yang 

baik harus memiliki validitas internal yang baik dengan memenuhi 

unsur: 

1. Histori 

Faktor histori merupakan pengalaman dan peristiwa yang 

dialami oleh partisipan selama eksperimen berlangsung yang 

membuat reaksi partisipan tidak hanya disebabkan oleh 

manipulasi eksperimen saja tetapi hal lain yang di alami di luar 

eksperimen.  

Penelitian di lakukan di tempat yang berbeda namun 

dengan fasilitas yang sama, sehingga partisipan dapat merasakan 

kenyamanan yang sama. Penelitian ini di lakukan pada kisaran 

waktu yang sama yaitu sekitar pukul 09.30. 
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2. Maturasi 

Maturasi merupakan perubahan alamiah yang dialami 

partisipan seperti bosan, yang dapat mempengaruhi hasil 

eksperimen partisipan.  Waktu yang di berikan untuk mengisi 

penugasan tidak terlalu lama, yaitu empat menit untuk 

mengerjakan setiap kasus dan satu menit untuk menjawab setiap 

uji manipulasi . Dengan waktu yang tidak terlalu lama akan 

membuat partisipan tidak merasa bosan. 

3. Testing 

Testing merupakan gangguan pada eksperimen yang 

diakibatkan oleh pertambahan kemampuan atau pengalaman 

subjek dalam memahami protokol eksperimen. Gangguan ini 

sesuai dengan eksperimen dengan pengujian terhdap subjek 

sebelum dan sesudah manipulasi berlangsung (pretest-posttest). 

Dalam penelitian ini eksperimen dilakukan dengan desain 

posttest. Gangguan ini biasa ditemui dalam pengujian dengan 

desain pretest-posttest. Karena itu, eksperimen ini lolos dari uji 

validitas ini. 

4. Instrumentasi 

Faktor ini hanya muncul di desain pretest-posttest. Alat 

ukur yang berbeda selama eksperimen mempengaruhi objek yang 

diteliti. Sehingga dapat mempengaruhi hasil eksperimen. 
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 Uji validitas ini dilakukan untuk desain pretest-posttest, 

sedangkan penelitian ini menggunakan desain posttest. Karena itu 

penelitian ini pasti lulus uji validitas instrumentasi, karena tidak 

dilakukan pretest sebelum melakukan eksperimen. Sehingga tidak 

perlu melakukan uji instrumentasi. 

5. Moralitas 

Merupakan kegagalan subjek untuk melanjutkan 

keikutsertaannya. Mortalitas terjadi pada desain pretest-posttest. 

Pada penelitian ini menggunakan desain posttes. 

Karena dalam menguji validitas internal ini menggunakan 

desain pretest-posttest, maka eksprimen ini pasti lulus uji 

validitas moralitas. Hal ini dikarenakan dalam eksperimen ini 

menggunakan desain posttest. Eksperimen ini tidak melakukan 

pretest sebelum eksperimen di lakukan 

6. Seleksi 

Seleksi terjadi apabla subjek yang dipilih memiliki 

karakteristik yang berbeda antara kelompok sampel. Untuk 

memenuhi validitas ini, sampel eksperimen dan sampel kontrol 

pada eksperimen harus memiliki karakteristik yang ekuivalen dan 

yang berbeda hanya treatment yang diberikan saja. Untuk 

mengatasi hal ini dapat dilakukan randomisasi. 
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7. Regresi statistik 

Fenomena statis yang muncul akibat subjek dipilih secara 

tak acak. Faktor ini memberikan efek pada hasil eksperimen 

akibat pemilihan subjek dengan skor ekstrem. Penelitian ini 

menggunakan randomisasi  sehingga lolos dari uji validitas ini. 

3.4.2. Uji Manipulasi 

Uji Manipulasi dilakukan untuk mengetahui apakah partisipan 

memahami tugas yang diberikan peneliti. Uji manipulasi dilakukan 

dengan memberikan pertanyaan mengenai kasus yang telah di kerjakan 

partisipan.Uji manipulasi diberikan setelah partisipan membaca kasus 

yang di berikan. 

Uji manipulasi di lakukan pada variabel yang di manipulasi atau di 

treatment yaitu keseriusan masalah, resiko yang ditanggung pelapor, 

dan status pelanggar. Uji manipulasi pada keseriusan masalah dikatakan 

lolos, jika menajawab pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah tindakan yang Narji lakukan berdampak besar pada 

perusahaan? 

Jawaban: 

Kondisi keseriusan  masalah tinggi : Ya 

Kondisi keseriusan  masalah rendah : Tidak 

Uji manipulasi pada resiko yang di tanggung pelapor dikatakan 

lolos, jika menajawab pertanyaan sebagai berikut: 
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1. Berdasarkan peraturan yang ada dalam perusahaan, apakah 

mungkin pelapor mendapatkan pembalasan dari pelaku 

pelanggaran? 

Jawaban: 

Kondisi resiko yang ditanggung pelapor tinggi : Ya 

Kondisi resiko yang ditanggung pelapor tinggi : Tidak  

Uji manipulasi pada variabel status pelanggar di katakan lolos, jika 

menajawab pertanyaan sebagai berikut: 

1. Berperan sebagai siapakah Anda dalam kasus tersebut? 

Jawaban: 

Kondisi status pelanggar lebih rendah dari pelapor : Kepala  

Bagian Penjualan 

Kondisi status pelanggar sama dengan pelapor : Staff 

Bagian Penjualan 

Kondisi status pelanggar lebih tinggi dari pelapor : Staff 

Bagian Penjualan 

2. Berdasarkan kasus tersebut, siapakah pelaku kesalahan? 

Jawaban: 

Kondisi status pelanggar lebih rendah dari pelapor : 

Bawahan 
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Kondisi status pelanggar sama dengan pelapor : Teman 

Sejawat 

Kondisi status pelanggar lebih tinggi dari pelapor: Atasan 

pelapor 

3.5. Uji Hipotesis 

3.5.1. Menyatakan Hipotesis 

Hipotesis 1 dan hipotesis 3 menggunakan kondisi keseriusan 

masalah dan resiko yang ditanggung pelapor yang berinteraksi dengan 

status pelanggar yang lebih rendah dari pelapor dengan asumsi status 

pelanggar yang rendah tidak akan membuat pelapor merasa takut 

maupun sungkan. 

KESERIUSAN 

MASALAH 

STATUS PELANGGAR 

Lebih 

Rendah 
Setara 

Lebih 

Tinggi 

Keseriusan Masalah 

Rendah 
μ1 μ2 μ3 

Keseriusan Masalah 

Tinggi 
μ4 μ5 μ6 

 

a. H01a: μ1  ≤  μ4, yang berarti niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing internal akan lebih tinggi bukan ketika masalahnya 

tidak serius dibandingkan ketika masalahnya serius  
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b. Ha1a: μ1 > μ4, yang berarti niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing internal akan lebih tinggi ketika masalahnya serius 

dibandingkan ketika masalahnya tidak serius.  

c. H01b: μ1  ≤  μ4, yang berarti niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing eksternal akan lebih tinggi bukan ketika 

masalahnya tidak serius dibandingkan ketika masalahnya serius.. 

d. Ha1b: μ1 > μ4, yang berarti niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing eksternal akan lebih tinggi ketika masalahnya serius 

dibandingkan ketika masalahnya tidak serius. 

e. H02a: μ4 ≤ μ1, μ2, μ3, μ5, dan μ6, yang berarti niat seseorang 

untuk melakukan whistleblowing internal paling tinggi bukan 

ketika status pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor dan 

masalahnya serius. 

f. Ha2a: μ4 > μ1, μ2, μ3, μ5, dan μ6, yang berarti niat seseorang 

untuk melakukan whistleblowing internal paling tinggi ketika status 

pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor dan masalahnya 

serius  

g. H02b: μ4 ≤ μ1, μ2, μ3, μ5, dan μ6, yang berarti niat seseorang 

untuk melakukan whistleblowing eksternal paling tinggi bukan 

ketika status pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor dan 

masalahnya serius. 

h. Ha2b: μ4 > μ1, μ2, μ3, μ5, dan μ6, yang berarti niat seseorang 

untuk melakukan whistleblowing eksternal paling tinggi ketika 
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status pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor dan 

masalahnya serius 

RISIKO YANG 

DITANGGUNG 

PELAPOR 

STATUS PELANGGAR 

Lebih 

Rendah 

Setara 

Lebih 

Tinggi 

Risiko Rendah μ7 μ8 μ9 

Risiko Tinggi μ10 μ11 μ12 

 

i. H03a: μ7 ≥ μ10, yang berarti niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing internal akan lebih tinggi bukan ketika risiko yang 

ditanggung pelapor rendah dibandingkan ketika risiko yang 

ditanggung pelapor tinggi. 

j. Ha3a: μ7 < μ10, yang berarti niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing internal akan lebih tinggi ketika risiko yang 

ditanggung pelapor rendah dibandingkan ketika risiko yang 

ditanggung pelapor tinggi. 

k. H03b: μ7 ≥ μ10, yang berarti niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing eksternal akan lebih tinggi bukan ketika risiko 

yang ditanggung pelapor rendah dibandingkan ketika risiko yang 

ditanggung pelapor tinggi. 

l. Ha3b: μ7 < μ10, yang berarti niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing eksternal akan lebih tinggi ketika risiko yang 
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ditanggung pelapor rendah dibandingkan ketika risiko yang 

ditanggung pelapor tinggi. 

m. H04a: μ7 ≤ μ8, μ9, μ10, μ11, dan μ12, yang berarti niat seseorang 

untuk melakukan whistleblowing internal paling tinggi bukan 

ketika status pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor dan 

risiko yang ditanggung pelapor rendah. 

n. Ha4a: μ7 > μ8, μ9, μ10, μ11, dan μ12, yang berarti niat seseorang 

untuk melakukan whistleblowing internal paling tinggi ketika 

status pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor dan risiko 

yang ditanggung pelapor rendah 

o. H04b: μ7 ≤ μ8, μ9, μ10, μ11, dan μ12, yang berarti niat seseorang 

untuk melakukan whistleblowing eksternal paling tinggi bukan 

ketika status pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor dan 

risiko yang ditanggung pelapor rendah. 

p. Ha4b: μ7 > μ8, μ9, μ10, μ11, dan μ12, yang berarti niat seseorang 

untuk melakukan whistleblowing eksternal paling tinggi ketika 

status pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor dan risiko 

yang ditanggung pelapor rendah 

3.5.2. Memilih Pengujian Statistik 

Uji ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 

ini. Murniati et al. (2013:7)  menyebutkan bahwa apabila suatu 

penelitian memiliki variabel independen dengan tipe skala nominal atau 

ordinal dan variabel dependen dengan tipe skala interval atau rasio 
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maka pengujian data yang dilakukan menggunakan ANOVA.  Menurut 

Ghozali (2018) ANOVA akan tetap kuat meskipun asumsi normalitas 

tidak terpenuhi, sehingga tidak dilakukan uji normalitas pada penelitian 

ini 

Perlu menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternative untuk 

melakukan pengujian ANOVA. Hipotesis nol dalam penelitian ini 

adalah ada perbedaan antara masing-masing kelompok yang di uji. 

Sedangkan hipotesis alternative dalam penelitian ini adalah tidak ada 

perbedaan antara masing-masing kelompok yang di uji. Hipotesis nol 

diterima jika sig. < 0,05. Setelah melakukan pengujian menggunakan 

ANOVA, maka akan dilakukan uji posthoc untuk mengetahui sel mana 

yang berbeda pada variabel status pelanggar 

3.5.3. Menentukan Tingkat Keyakinan 

Tingkat Keyakinan dalam penelitian ini adalah 95%, sehingga 

tingkat kesalahannya (error) adalah 5% 
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