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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

4.1 GAMBARAN UMUM RESPONDEN  

Responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswa akuntansi aktif tahun ajaran 

2020/2021 dari berbagai universitas di Semarang yang memiliki Program Studi 

Akuntansi dengan terakreditasi A yaitu terdapat Universitas Katolik Soegijapranata, 

Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sultan Agung, 

Universitas Dian Nuswantoro dan Universitas Stikubank. Data yang telah didapatkan 

dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner dengan menggunakan Google 

Form. Kriteria dalam mengisi kuesioner penelitian ini yaitu merupakan mahasiswa 

akuntansi yang masih aktif tahun 2020/2021 dan telah mengikuti kegiatan perkuliahan 

daring. Jumlah kuesioner yang disebarkan terdapat 134 responden namun dengan jumlah 

sampel yang diambil berdasarkan rumus slovin pada penelitian ini yaitu 100 responden 

yang digunakan untuk meneliti lebih lanjut sehingga terdapat 34 responden yang tidak 

digunakan dan akan dikelompokkan berdasarkan asal universitas, semester dan jenis 

kelamin.  

Tabel 4.1 Responden Penelitian 

Universitas Jumlah 

Populasi 

Sampel minimal Jumlah data 

yang diterima 

Data yang 

Diolah 

UNIKA 934 14 29 14 

UNDIP 1160 18 21 18 

UDINUS 1282 20 24 20 

UNNES 1133 18 23 18 

UNISSULA 921 14 18 14 

UNISBANK 1029 16 19 16 

TOTAL 6459 100 134 100 

Sumber : Lampiran 2 

Setelah didapatkan responden yang telah mengisi kuesioner penelitian didapatkan 

jumlah responden terbanyak yaitu dari mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro 

sebanyak 20 orang. Berdasarkan setiap semester yaitu pada semester 1 terdapat 14 orang, 

semester 3 terdapat 23 orang, semester 5 terdapat 20 orang dan semester 7 terdapat 43 
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orang. Sedangkan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada responden terdapat 34 

orang laki-laki dan 66 orang perempuan. 

4.2 UJI VALIDITAS  

GAMBAR 4.1  

HASIL UJI MODEL PENELITIAN AWAL  
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GAMBAR 4.2  

HASIL UJI MODEL PENELITIAN AKHIR 

 

 

4.2.1 Pengajaran Efektif 

Tabel 4.2 Uji Validitas Pengajaran Efektif 

Indikator Loading Factor Evaluasi  AVE 

PE1 0,742 Valid 

0,429 

PE2 0,645 Valid 

PE3 0,617 Valid 

PE4 0,685 Valid 

PE5 0,609 Valid 

PE6 0,727 Valid  

PE7 0,744 Valid 

PE8 0,677 Valid 

PE9 0,673 Valid 

PE10 0,524 Tidak Valid 
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PE11 0,602 Valid 

PE12 0,639 Valid 

PE13 0,577 Tidak Valid 

*Uji Ulang PE 

Indikator Loading Factor Evaluasi  AVE 

PE1 0,747 Valid 

0,461 

PE2 0,635 Tidak Valid 

PE3 0,633 Tidak Valid 

PE4 0,723 Valid 

PE5 0,638 Tidak Valid 

PE6 0,728 Valid  

PE7 0,739 Valid 

PE8 0,695 Tidak Valid 

PE9 0,671 Tidak Valid 

PE11 0,600 Tidak Valid 

PE12 0,645 Tidak Valid 

*Uji Ulang PE 

Indikator Loading Factor Evaluasi  AVE 

PE1 0,804 Valid 

0,619 
PE4 0,726 Valid 

PE6 0,805 Valid  

PE7 0,809 Valid 

Sumber : Lampiran 3 

 

 Dalam melakukan uji validitas pada pengajaran efektif dengan menghilangkan 

indikator yang memiliki loading factor <0,6 sehingga didapatkan indikator yang tidak 

valid yaitu PE 10 (0,524) dan PE 13 (0,577) serta AVE masih <0,5 sehingga indikator 

yang tidak valid dihilangkan. Setelah dilakukan uji ulang kembali nilai AVE masih 

0,461 sehingga masih kurang dari kriteria yaitu <0,5 maka dilakukannya peningkatan 

kriteria pada loading factor yaitu >0,7 dapat dikatakan valid. Selanjutnya, didapatkan 

indikator yang tidak valid yaitu PE2 (0,635),PE3 (0,633), PE5 (0,638),PE8 (0,695),PE9 

(0,671),PE11 (0,600),PE12 (0,645). Dengan demikian, didapatkan indikator yang telah 

valid yaitu PE1 (0,804), PE4(0,726), PE6 (0,805) dan PE7 (0,809) serta nilai AVE 

0,619 sehingga indikator tersebut sudah valid. 
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4.2.2 Deep Approach 

Tabel 4.3 Uji Validitas Deep Approach 

Indikator Loading Factor Evaluasi  AVE 

DA1 0,603 Valid 

0,400 

DA2 0,746 Valid 

DA3 0,314 Tidak Valid 

DA4 0,617 Valid 

DA5 0,701 Valid 

DA6 0,694 Valid 

DA7 0,655 Valid 

*Uji Ulang DA 

Indikator Loading Factor Evaluasi  AVE 

DA1 0,614 Tidak Valid 

0,461 

DA2 0,740 Valid 

DA4 0,628 Tidak Valid 

DA5 0,723 Valid 

DA6 0,702 Valid 

DA7 0,652 Tidak Valid 

*Uji Ulang DA 

Indikator Loading Factor Evaluasi  AVE 

DA2 0,816 Valid 

0,571 DA5 0,701 Valid 

DA6 0,747 Valid 

Sumber : Lampiran 3 

 

 Dalam melakukan uji validitas deep approach  dengan menghapuskan 

indikator yang memiliki loading factor <0,6 sehingga didapatkan indikator yang tidak 

valid yaitu DA3 (0,314). Setelah dilakukan uji ulang pada deep approach  bahwa AVE 

0,461 sehingga masih kurang dari kriteria sehingga dengan begitu menaikan kriteria 

pada loading factor yaitu >0,7 sehingga didapatkan indikator yang tidak valid yaitu 

DA1 (0,614), DA4 (0,628) dan DA7 (0,652). Dengan demikian, didapatkan indikator 

yang telah valid yaitu DA2 (0,816), DA5 (0,701) dan DA6 (0,747) serta AVE sudah 

>0,5 yaitu 0,571.  

 

 



 

34 

 

4.2.3 Surface Approach 

Tabel 4.4 Uji Validitas Surface Approach 

Indikator Loading Factor Evaluasi  AVE 

SA1 0,615 Valid 

0,484 

SA2 0,589 Tidak Valid 

SA3 0,741 Valid 

SA4 0,597 Tidak Valid 

SA5 0,761 Valid 

SA6 0,832 Valid 

*Uji Ulang SA 

Indikator Loading Factor Evaluasi  AVE 

SA1 0,636 Tidak Valid 

0,619 
SA3 0,739 Valid 

SA5 0,780 Valid 

SA6 0,858 Valid 

*Uji Ulang SA 

Indikator Loading Factor Evaluasi  AVE 

SA3 0,797 Valid 

0,630 SA5 0,750 Valid 

SA6 0,831 Valid 

Sumber : Lampiran 3 

 

Dalam uji validitas surface approach dengan menghilangkan indikator yang 

memiliki loading factor <0,6 sehingga indikator tersebut tidak valid yaitu SA2 (0,589) 

dan SA4 (0,597). Dilakukan uji ulang pada surface approach karena uji ulang 

dilakukan dengan menaikan kriteria loading factor yaitu >0,7 dapat dikatakan valid 

sehingga didapatkan indikator yang tidak valid yaitu SA1 (0,636). Dengan demikian,  

indikator didapatkan sudah valid yaitu SA3 (0,797), SA5 (0,750) dan SA6 (0,831) serta 

AVE yang dimiliki 0,630 sehingga variabel sudah dikatakan valid. 

4.2.4 Kepuasan Pengalaman Pembelajaran 

Tabel 4.5 Uji Validitas Kepuasan Pengalaman Pembelajaran 

Indikator  Loading  Evaluasi  AVE 

KPP 1 0,859 Valid 

0,715 
KPP 2 0,876 Valid 

KPP 3 0,831 Valid 

KPP 4 0,816 Valid 

Sumber : Lampiran 3 
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Pada kepuasan pengalaman pembelajaran sudah memiliki indikator yang valid 

sesuai dengan kriteria yaitu KPP1 (0,859), KPP2 (0,876), KPP3 (0,831) dan KPP4 

(0,816) serta AVE diperoleh 0,715. Dengan demikian, variabel pada kepuasan 

pengalaman pembelajaran sudah dapat dikatakan valid dan dapat melakukan uji peneliti 

selanjutnya.  

4.3 UJI RELIABILITAS  

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel  Cronbach's Alpha  Composite Reliability  

PE 0,645 0,799 

DA 0,868 0,909 

SA 0,796 0,866 

KPP 0,722 0,836 

Sumber: Lampiran 4 

Dilihat dari tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa semua instrumen dalam 

penelitian sudah dapat dikatakan reliabel dan handal karena cronbach’s alpha >0,6 dan 

composite reliability >0,7. Dengan demikian, semua instrumen dalam penelitian sudah 

reliabel atau handal. 

4.4 STATISTIK DESKRIPTIF  

Tabel 4.7 Statistik Deskriptif 

 

Variabel 

Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 

Rata-Rata  

Rendah 

 

Sedang 

 

Tinggi 

 

Kategori 

PE  4-20 4-20 16,33 4,00-9,33 9,34-14,67 14,68-20,00 Tinggi 

DA  3-15 7-15 11,58 3,00-7,00 7,01-11,01 11,02-15,00 Tinggi 

SA 3-15 3-15 7,80 3,00-7,00 7,01-11,01 11,02-15,00 Sedang 

KPP  4-20 4-20 15,84 4,00-9,33 9,34-14,67 14,68-20,00 Tinggi 

Sumber: Lampiran 5 

Hasil dari statistik deskriptif pada tabel dapat diketahui bahwa pada variabel 

Pengajaran Efektif (PE), Deep Approach (DA) dan Kepuasan Pengalaman 

Pembelajaran (KPP) termasuk dalam kategori tinggi sehingga dapat diartikan bahwa 

terdapat persepsi yang tinggi bagi mahasiswa akuntansi mengenai seberapa baik 
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pengajar dalam mempersiapkan kelas, serta sifat dan karakteristik dari seorang pengajar 

terhadap kepuasan pengalaman pembelajaran. Pada variabel Deep Approach 

dikategorikan tinggi artinya bahwa terdapat keinginan yang tinggi dari mahasiswa 

akuntansi dalam memahami materi yang telah mereka pelajari terhadap kepuasan. Pada 

variabel Surface Approach dikategorikan sedang yang artinya bahwa terdapat keinginan 

yang sedang/biasa saja dari mahasiswa akuntansi dimana mereka akan melakukan 

sedikit usaha untuk mempelajari sesuatu terhadap kepuasan belajarnya.  

4.5 COMPARE MEAN  

Tabel 4.8 Compare mean variabel penelitian 

No. Keterangan  Jumlah  PE DA SA KPP 

1 Universitas           

  UDINUS 20 17,05 11,75 8,40 16,65 

  UNDIP 18 16,61 11,78 7,83 16,78 

  UNIKA 14 15,50 10,50 7,93 14,07 

  UNISBANK 16 16,31 11,81 6,50 15,62 

  UNISSULA 14 16,43 11,71 8,00 15,57 

  UNNES 18 15,83 11,72 8,00 15,78 

  Sig. Uji Beda   0,562 0,433 0,432 0,203 

2 Semester           

  1 14 16,79 11,36 7,00 15,93 

  3 23 16,13 10,83 8,30 15,61 

  5 20 16,40 12,50 8,25 17,00 

  7 43 16,26 11,63 7,58 15,40 

  Sig. Uji Beda   0,892 0,045 0,416 0,315 

3 Jenis Kelamin           

  Laki-laki 34 16,53 11,74 8,18 15,85 

  Perempuan 66 16,23 11,50 7,61 15,83 

  Sig. Uji Beda   0,579 0,574 0,319 0,977 

Sumber: Lampiran 6 

Dapat dilihat dari tabel 4.8 diatas bahwa hasil compare mean berdasarkan dengan 

asal universitas diketahui bahwa terdapat persepsi responden dari UDINUS, UNDIP, 

UNIKA, UNISBANK, UNISSULA dan UNNES. Responden dari UDINUS lebih 

menganggap bahwa faktor dari pengajaran efektif dan surface approach memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan pengalaman pembelajaran. Jika dilihat responden dari 

UNISBANK lebih menganggap faktor deep approach memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan pengalaman belajar dalam kegiatan belajar. Jika dilihat dari tingkat signifikansi 
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dengan nilai sig >0,1 yang artinya bahwa dari masing-masing responden berdasarkan 

universitas tidak adanya perbedaan persepsi tentang faktor tersebut.  

Dapat dilihat dari tabel 4.8 bahwa hasil compare mean berdasarkan semester 

diketahui adanya perbedaan persepsi responden dari semester 1, semester 3, semester 5 

dan semester 7. Jika dilihat responden dari semester 1 lebih menganggap bahwa faktor 

pengajaran efektif memiliki pengaruh terhadap tingkat kepuasan pengalaman 

pembelajaran, responden dari semester 3 lebih menganggap bahwa faktor dari surface 

approach memiliki pengaruh terhadap kepuasan pengalaman selama kegiatan belajar, 

dan responden semester 5 lebih menganggap bahwa deep approach memiliki pengaruh 

terhadap kepuasan pengalaman pembelajaran. Jika dilihat dari tingkat signifikansi 

dengan nilai sig < 0,1 yang artinya bahwa dari masing-masing responden berdasarkan 

semester ada perbedaan persepsi tentang faktor tersebut. 

Dapat dilihat dari tabel 4.8 bahwa hasil compare mean berdasarkan dengan jenis 

kelaminnya diketahui adanya perbedaan persepsi responden dari laki-laki dan 

perempuan. Jika dilihat responden dari laki-laki lebih menganggap faktor pengajaran 

efektif, deep approach dan surface approach memiliki pengaruh terhadap tingkat 

kepuasan dalam pengalaman belajar. Jika dilihat dari tingkat signifikansi dengan nilai sig 

> 0,1 yang artinya bahwa dari masing-masing responden berdasarkan jenis kelamin 

adanya perbedaan persepsi tentang faktor tersebut. 

4.6 UJI MODEL R 

Pada uji model R pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SmartPLS 

3. Dari hasil uji model R maka didapatkan hasil seperti berikut: 

Tabel 4.9 Uji Model R 

Variabel R Square R Adjusted 

Square 

DA 0,237 0,229 

KPP 0,480 0,464 

SA 0,188 0,179 

Sumber: Lampiran 7 

 

Hasil Uji Model R dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Nilai R Square DA sebesar 0,237, artinya bahwa variabel PE memiliki 

kontribusi sebesar 23,7% terhadap variabel DA 
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b. Nilai R Square KPP sebesar 0,480, artinya bahwa variabel DA, SA dan PE 

memiliki kontribusi sebesar 48% terhadap variabel KPP 

c. Nilai R Square SA sebesar 0,188, artinya bahwa variabel PE memiliki 

kontribusi sebesar 18,8% terhadap variabel SA 

4.7 HASIL UJI HIPOTESIS 

Pada uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SmartPLS 

3. Dari hasil uji hipotesis maka didapatkan seperti berikut: 

Tabel 4.10 Path Coefficients 

 Original 

Sample (O) 

Sample Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T-Statistics 

(|O/STERR|) 

Signifikansi 

PE→DA 0,487 0,500 0,105 4,659 Signifikan 

PE→SA -0,433 -0,439 0,095 4,559 Signifikan 

DA→KPP 0,535 0,540 0,073 7,372 Signifikan 

SA→KPP 0,230 0,236 0,080 2,871 Signifikan 

PE→KPP 0,294 0,291 0,108 2,730 Signifikan 

Sumber: Lampiran 8 

 

Dari hasil uji hipotesis didapatkan t-statistik sehingga dapat dilihat bahwa  

a. T-statistik (4,659) > t-tabel (1,65) sehingga hipotesis 1 (Ha1) yaitu pengajaran 

yang efektif berpengaruh signifikan positif dengan deep approach oleh 

mahasiswa akuntansi diterima karena t-statistik > t-tabel. 

b. T-statistik (4,559) > t-tabel (1,65) sehingga hipotesis 2 (Ha2) yaitu pengajaran 

yang efektif berpengaruh signifikan negatif dengan surface approach oleh 

mahasiswa akuntansi diterima karena t-statistik > t-tabel. 

c. T-statistik (7,372) > t-tabel (1,65) sehingga hipotesis 3 (Ha3) yaitu deep 

approach berpengaruh signifikan positif dengan kepuasan mahasiswa akuntansi 

dalam pengalaman pembelajaran daring diterima karena t-statistik > t-tabel. 

d. T-statistik (2,871) > t-tabel (1,65) sehingga hipotesis 4 (Ha4) yaitu surface 

approach berpengaruh signifikan negatif dengan kepuasan mahasiswa akuntansi 

dalam pengalaman pembelajaran daring diterima karena t-statistik > t-tabel. 

e. T-statistik (2,730) > t-tabel (1,65) sehingga hipotesis 5 (Ha5) yaitu pengajaran 

efektif berpengaruh signifikan positif dengan kepuasan mahasiswa akuntansi 

dalam pengalaman pembelajaran daring diterima karena t-statistik > t-tabel. 
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4.8 PEMBAHASAN HIPOTESIS  

4.8.1 Pengaruh Pengajaran Efektif terhadap Deep Approach 

Hipotesis pertama yaitu pengajaran yang efektif pengaruh yang positif dengan 

deep approach oleh mahasiswa akuntansi. Setelah dilakukan uji hipotesis maka 

didapatkan hasil bahwa variabel pengajaran efektif dengan variabel pendekatan 

pembelajaran mendalam memiliki t-statistik yang lebih besar dibandingkan dengan t-

tabel yaitu 4,659 > 1,65. Artinya, dari hasil uji tersebut menunjukkan bahwa pengajaran 

efektif memiliki pengaruh yang positif terhadap deep approach oleh mahasiswa 

akuntansi. Dengan demikian, Ha1 diterima yang menyatakan bahwa pengajaran yang 

efektif berpengaruh signifikan positif dengan deep approach oleh mahasiswa akuntansi. 

Deep approach untuk membentuk karakter mahasiswa sebagai pelajar yang membantu 

mahasiswa untuk memahami dirinya dan untuk meningkatkan pemahaman siswa 

tentang kelebihan, kelemahan dan afinitasnya, membangun nilai kepercayaan diantara 

kelompok belajar dan mampu bersinergi untuk belajar dengan mahasiswa yang lainnya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Bobe & Cooper (2018) 

yang berpendapat bahwa pengajaran efektif dapat mendukung siswa dengan 

mengadopsi deep approach dalam membangun kegiatan pembelajaran dari aktivitas 

para pengajar yaitu pengajar yang berpusat pada siswa. Pengajaran yang dilakukan 

memang berasal dari pengajar yang berbeda asal universitasnya. Meskipun begitu, 

dengan dilakukannya sistem pengajaran dalam kegiatan belajar daring yang dilakukan 

pada setiap universitas dengan media virtual (zoom, google meet, dst) sama maka hasil 

yang dihasilkan tidak berbeda jauh. Semakin berbagai macam seorang pengajar dalam 

melakukan kegiatan belajar yang efektif dengan melakukan komunikasi yang baik serta 

dalam memberikan pengetahuannya yang terkini maka semakin mahasiswa akuntansi 

mengadopsi deep approach. Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian oleh 

Anwar (2017) menyebutkan bahwa yang dapat mempengaruhi adanya deep approach 

adalah proses, pengetahuan baru dan pembelajaran praktik yang dapat dilakukan secara 

efektif. 
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4.8.2 Pengaruh Pengajaran Efektif terhadap Surface Approach 

Hipotesis kedua penelitian ini ialah pengajaran yang efektif pengaruh yang 

negatif dengan surface approach. Setelah dilakukan uji hipotesis maka didapatkan hasil 

bahwa variabel pengajaran efektif dengan variabel surface approach memiliki t-

statistik yang lebih besar dibandingkan dengan t-tabel yaitu 4,559 > 1,65. Artinya, dari 

hasil uji tersebut menunjukkan bahwa pengajaran efektif memiliki pengaruh yang 

negatif terhadap surface approach oleh mahasiswa akuntansi. Dengan demikian, Ha2 

diterima yang menyatakan bahwa pengajaran yang efektif berpengaruh signifikan 

negatif dengan surface approach oleh mahasiswa akuntansi. Semakin tinggi pengajar 

melakukan kegiatan efektif maka akan memberikan dampak negatif terhadap 

mahasiswa yang mengadopsi surface approach begitu pula sebaliknya. Jadi, 

dampaknya ialah terjadinya ketidakefisienan dalam kegiatan pembelajaran yang 

digunakan, sehingga dalam proses penyerapan ilmu yang diberikan menjadi kurang 

maksimal. 

Hal ini didukung penelitian oleh Dolmans et al., (2015) menyatakan bahwa 

pengajaran yang efektif dapat berpengaruh signifikan negatif dengan surface approach. 

Temuan ini memberikan bukti empiris yang kuat untuk efektif pengajaran dan 

pembelajaran literatur yang efektif mengajar misalnya, dipandang sebagai profesional, 

memenuhi tujuan pembelajaran, dipersiapkan kelas dengan baik menyediakan zoom 

ataupun google meet yang sudah disiapkan serta materi yang diberikan sebelum kelas 

berlangsung sehingga akan berkurangnya mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan 

belajarnya. 

4.8.3 Pengaruh Deep Approach terhadap Kepuasan Pengalaman Pembelajaran 

Hipotesis ketiga penelitian ini ialah deep approach memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kepuasan pengalaman pembelajaran selama daring. Setelah dilakukan 

uji hipotesis maka didapatkan hasil bahwa variabel deep approach dengan variabel 

kepuasan pengalaman pembelajaran memiliki t-statistik yang lebih besar dibandingkan 

dengan t-tabel yaitu t-statistik (7,372) > t-tabel (1,65). Artinya, dari hasil uji tersebut 

menunjukkan bahwa deep approach memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan 

pengalaman pembelajaran selama daring. Dengan demikian, Ha3 diterima yang 

menyatakan bahwa deep approach positif dengan kepuasan pengalaman pembelajaran. 
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Dari hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Bobe & Cooper 

(2018) yang menjelaskan bahwa deep approach mempengaruhi kepuasan pengalaman 

belajar. Semakin tinggi mahasiswa mengadopsi deep approach maka mereka akan 

semakin puas dengan pengalaman belajar. Dampaknya yakni mahasiswa menjadi 

semakin senang dalam menerima ilmu yang diberikan dan proses pembelajaran karena 

ilmu yang diterimanya dapat berkembang dan bermanfaat sehingga sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh mahasiswa akuntansi. Oleh karena itu, mahasiswa yang mampu 

mengadopsi pendekatan pembelajaran secara deep approach maka mereka akan 

semakin puas dengan pengalaman belajar. 

4.8.4 Pengaruh Surface Approach terhadap Kepuasan Pengalaman Pembelajaran 

Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah surface approach pengaruh yang 

negatif dengan kepuasan mahasiswa akuntansi dalam pengalaman pembelajaran daring 

diterima. Setelah dilakukan uji hipotesis maka didapatkan hasil bahwa variabel surface 

approach dengan variabel kepuasan pengalaman pembelajaran memiliki t-statistik yang 

lebih besar dibandingkan dengan t-tabel yaitu t-statistik (2,871) > t-tabel (1,65). 

Artinya, dari hasil uji tersebut menunjukkan bahwa surface approach memiliki 

pengaruh yang negatif terhadap kepuasan pengalaman pembelajaran selama daring. 

Dengan demikian, Ha4 diterima yang menyatakan bahwa surface approach 

berpengaruh signifikan negatif dengan kepuasan mahasiswa akuntansi dalam 

pengalaman pembelajaran daring. 

Pendekatan pembelajaran individual merupakan pendekatan langsung dilakukan 

oleh pengajar kepada anak didiknya untuk memecahkan kasus anak didiknya tersebut. 

Menurut Mudjiono (2009) dalam Kurniati & Citizenship (2017) bahwa dalam 

pembelajaran individual tujuan utamanya adalah pemberian kesempatan dan keluwesan 

anak didik untuk belajar sesuai kemampuannya dan dapat mengembangkan 

kemampuan tiap individunya secara optimal. Namun, mahasiswa tidak melakukan 

kegiatan belajarnya karena dianggap materi tersebut membingungkan sehingga tidak 

ada materi yang mereka terima dan tidak dapat dikembangkan serta tidak memiliki 

manfaat. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Bobe & Cooper (2018) 

bahwa surface approach memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan pengalaman 

pembelajaran mahasiswa  hanya berfokus pada nilai dan mengingat format dalam 

laporan keuangan dibandingkan dengan maknanya. Oleh karena itu, mahasiswa 
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akuntansi dengan mengadopsi surface approach maka akan semakin rendah dalam 

kepuasannya dalam pengalaman pembelajaran karena mereka hanya mementingkan 

kepentingan dari sisi penilaiannya saja.  

4.8.5 Pengaruh Pengajaran Efektif terhadap Kepuasan Pengalaman 

Pembelajaran 

Setelah dilakukan uji hipotesis maka didapatkan hasil bahwa variabel 

pengajaran efektif dengan variabel kepuasan pengalaman pembelajaran memiliki t-

statistik yang lebih besar dibandingkan dengan t-tabel yakni t-statistik (2,730) > t-tabel 

(1,65). Artinya, dari hasil uji tersebut menunjukkan bahwa pengajaran efektif memiliki 

pengaruh yang positif terhadap kepuasan pengalaman pembelajaran selama daring. 

Dengan demikian, Ha5 diterima yang menyatakan bahwa pengajaran efektif 

berpengaruh signifikan positif dengan kepuasan mahasiswa akuntansi dalam 

pengalaman pembelajaran daring. 

Menurut Hanurawan & Soetjipto (2009) pengajaran yang efektif adalah 

pengajaran yang mampu mencapai tujuan-tujuan pengajaran dalam suatu seting 

lingkungan pendidikan. Pengajaran yang efektif dapat diindikasikan dengan hasil-hasil 

belajar siswa yang positif. Pengajaran yang efektif akan dapat terjadi apabila 

pendekatan-pendekatan dalam pengajaran mampu meningkatkan pengetahuan siswa 

dan memfasilitasi aktivitas belajar siswa. Dari hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian dari Bobe & Cooper (2018) yang berpendapat bahwa pengajaran efektif 

secara signifikan berhubungan dengan kepuasan siswa dan pengalaman belajar 

,sehingga dapat disimpulkan bahwa pengajaran efektif mampu memberikan kepuasan 

belajar pada mahasiswa. Mahasiswa akan merasa puas dengan kegiatan belajarnya 

karena sesuai dengan apa yang diharapkan ketika proses belajar berlangsung dan materi 

yang disampaikan oleh seorang dosen dapat diserap oleh mahasiswa akuntansi. 

 

4.9 ANALISIS TAMBAHAN 

4.9.1 Pengujian Pengaruh Tidak Langsung  

Pengujian pengaruh tidak langsung (indirect) dilakukan untuk menguji 

pengaruh tidak langsung yang dilakukan dengan cara menggunakan rumus alternatif 

Sobel Test. Pengujian dengan menggunakan Sobel Test perlu menginput hasil 
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perhitungan t-statistik pada pengujian Smartpls yang dilakukan sebelumnya dan 

membandingkan hasil kalkulasi Sobel Test dengan p-value (0,1). Apabila p-value yang 

didapatkan menunjukkan angka < 0,1 maka terdapat pengaruh tidak langsung.  

Berikut adalah hasil dari uji sobel test: 

a. Sobel Test untuk pengaruh tidak langsung pengajaran efektif melalui deep 

approach 

Tabel 4.11 Uji Mediasi Indirect Deep Approach 

 

Sumber: Sobel Test http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm 

 

Hasil pengujian dengan menggunakan Sobel Test menunjukkan bahwa 

pengaruh tidak langsung antara pengajaran efektif terhadap kepuasan pengalaman 

pembelajaran melalui deep approach memiliki hasil yang signifikan karena memiliki 

nilai p-value 0,00008202 < 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa variabel deep approach 

dapat menjadi variabel intervening. 

 pada pengaruh pengajaran yang efektif terhadap kepuasan pengalaman 

pembelajaran. 

b. Sobel Test untuk pengaruh tidak langsung pengajaran efektif melalui surface 

approach 

Tabel 4.12 Uji Mediasi Indirect Surface Approach 

 

Sumber: Sobel Test http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm 
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Hasil pengujian dengan menggunakan Sobel Test menunjukkan bahwa pengaruh 

tidak langsung antara pengajaran efektif terhadap kepuasan pengalaman pembelajaran  

melalui surface approach memiliki hasil yang signifikan karena memiliki nilai p-value 

0,00010556 < 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa variabel surface approach dapat 

menjadi variabel intervening pada pengaruh pengajaran yang efektif terhadap kepuasan 

pengalaman pembelajaran. 
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