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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dimana peneliti akan menggunakan 

partisipan sebagai subjek penelitian. Partisipan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis yang aktif, di 

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang dan akan dipilih secara random oleh peneliti.  

Pemilihan mahasiswa sebagai partisipan ini dikarenakan eksperimen yang akan dilakukan 

oleh peneliti tidak memerlukan keahlian profesional khusus. Desain eksperimen yang akan 

digunakan dalam penelitian ini merupakan pengembangan desain milik Handojono dan 

Sholihin (2014). partisipan yang mengikuti eksperimen ini akan melewati dua tahap, yaitu 

tahap pendahuluan yaitu pengukuran tingkat altruistik seseorang dan tahap treatment dengan 

pemberian informasi kriteria kinerja subjektif dan diskusi kelompok. Subjek penelitian yang 

akan diambil oleh peneliti berjumlah 60 orang mahasiswa, yang terdiri dari 30 orang yang 

mendapat treatment kriteria kinerja subjektif dan 30 orang yang tidak mendapat treatment 

kriteria kinerja subjektif. 
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Tabel 1. Desain Eksperimen 

 

 

 

 

 

Sumber : Data yang diolah 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data primer merupakan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Data 

primer merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui proses observasi 

(Sugiyono, 2017). Yang mana penelitian ini memperoleh sumber data dari pengamatan 

langsung kepada subjek penelitian yang diberi treatment dan diamati efeknya. Dan data 

yang digunakan di penelitian ini didapatkan dari pembagian kuesioner dan treatment dalam 

eksperimen.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik eksperimen merupakan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, dimana dalam eksperimen ini peneliti akan memberikan beberapa penugasan 

untuk partisipan. Dalam penugasan eksperimen, peneliti akan memberikan dua treatment 

untuk partisipan. 
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3.4.1 Desain Eksperimen 

Desain eksperimen yang disempurnakan Handojono dan Sholihin (2014) dan 

diperbaharui oleh peneliti ini merupakan desain yang akan digunakan dalam penelitian. 

Desain 2 x 2 x 2 akan digunakan oleh peneliti dengan penjabaran kriteria kinerja subjektif 

x aktivitas diskusi kelompok.  

Tabel 2. Desain Eksperimen 

 

 

 

 

 

Sumber : Data yang diolah 

 

Sampel yang digunakan dalam eksperimen ini adalah mahasiswa yang terdiri dari 60 

orang. Selanjutnya, sampel akan dibentuk ke dalam sebuah kelompok yang berisi dengan 3 

orang. Dalam eksperimen ini para partisipan akan diposisikan pada empat kondisi yaitu 

tersedia kriteria kinerja subjektif, dan tidak tersedia kriteria kinerja subjektif dan penilai 

individu dan penilai kelompok. Berikut ini adalah tahapan yang akan digunakan dalam 

eksperimen : 

1. Partisipan akan diberikan 20 butir pertanyaan tentang kepribadian altruistik yang 

disesuaikan dari penelitian Handojono dan Sholihin (2014) dalam kuesioner. Hal 
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ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat altruistik di setiap 

individu. Pengukuran skor akan dilakukan dengan skala likert, dengan 5.0 

sebagai skor tertinggi, 1.0 sebagai skor terendah, dan range sebesar 2.0.  

2. Setelah tahap pengisian kuesioner, partisipan akan dikelompokan kedalam 

kelompok altruistik tinggi dan altruistik rendah. Dengan jumlah 3 orang di setiap 

kelompoknya. 

Tahapan selanjutnya adalah tahap pemberian treatment terhadap partisipan, berikut 

ini adalah beberapa bagian tahapan kedua : 

1. Sesi pertama adalah penilaian perorangan, dimana ada dua kondisi yang berbeda 

untuk diberikan kepada  kelompok yang sudah terbentuk. Yaitu kelompok yang 

mendapatkan data kriteria kinerja subjektif, dan kelompok yang tidak 

mendapatkan data kriteria kinerja subjektif. Pada sesi ini partisipan tidak 

diperbolehkan untuk melakukan interaksi dan diskusi dengan anggota kelompok 

dan akan diberikan batasan waktu untuk partisipan dalam memberikan penilaian. 

2. Sesi kedua adalah penilaian kelompok, dalam sesi ini partisipan akan diberikan 

kesempatan untuk melakukan interaksi dan diskusi dengan anggota kelompok. 

Namun interaksi dan diskusi ini akan dibatasi oleh peneliti agar semua anggota 

mendapatkan kesempatan yang sama dan tidak ada yang lebih mendominasi. 

Dan selanjutnya partisipan akan melakukan penilaian secara individual. Sesi ini 

juga akan diberikan batasan waktu untuk partisipan dalam memberikan 

penilaian. 
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3. Sesi ketiga adalah penilaian kelompok, dalam sesi ini partisipan akan 

memberikan penilaiannya secara kelompok. dan Sesi ini juga akan diberikan 

batasan waktu untuk partisipan dalam memberikan penilaian. 

Selama eksperimen ini, partisipan akan disimulasi untuk berada di sebuah kondisi 

dimana mereka adalah seorang direktur sebuah perusahaan yang mempunyai beberapa 

manajer sebagai bawahan yang memiliki staf penjualan dan kantor sebagai tanggung 

jawabnya. Dimana memberikan penilaian terhadap kinerja manajer tersebut adalah salah 

satu tugas sang direktur. Kemudian jika partisipan sudah menyelesaikan tugas – tugas yang 

diberikan, eksperimen akan diakhiri dengan pemberian penjelasan mengenai manipulasi 

penugasan eksperimen yang sudah mereka kerjakan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Menyatakan Hipotesis 

H1a : Pada penilaian secara individu dengan kondisi tersedianya informasi kriteria 

kinerja subjektif, partisipan kepribadian altruistik tingkat tinggi akan memberi rating 

yang lebih tinggi dibandingkan partisipan berkepribadian altruistik tingkat rendah 

Ha : Altruistik tingkat tinggi > altruistik tingkat rendah 

H0 : Altruistik tingkat tinggi < altruistik tingkat rendah 

Jika Sig < 5%, artinya H0 ditolak sedangkan Ha diterima. 

H1b : Pada penilaian secara individu dengan kondisi tidak tersedianya informasi kriteria 

kinerja subjektif, partisipan berkepribadian altruistik tingkat tinggi akan memberi rating 

yang lebih tinggi dibandingkan partisipan berkepribadian altruistik tingkat rendah. 
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Ha : Altruistik tingkat tinggi tanpa kriteria > altruistik tingkat rendah tanpa 

kriteria 

H0 : Altruistik tingkat tinggi tanpa kriteria < altruistik tingkat rendah tanpa 

kriteria 

Jika Sig < 5%, artinya H0 ditolak sedangkan Ha diterima. 

H2a : Pada penilaian secara kelompok dengan kondisi tersedianya informasi kriteria 

kinerja subjektif, partisipan berkepribadian altruistik tingkat tinggi akan memberi rating 

yang lebih tinggi dibandingkan partisipan berkepribadian altruistik tingkat rendah 

Ha : Altruistik tingkat tinggi dengan kriteria dan berdiskusi > altruistik tingkat 

rendah dengan kriteria dan berdiskusi  

H0 : Altruistik tingkat tinggi dengan kriteria dan berdiskusi < altruistik tingkat 

rendah dengan kriteria dan berdiskusi  

Jika Sig < 5%, artinya H0 ditolak sedangkan Ha diterima. 

H2b : Pada penilaian secara kelompok dengan kondisi tidak tersedianya informasi 

kriteria kinerja subjektif, partisipan berkepribadian altruistik tingkat tinggi akan 

memberi rating yang lebih tinggi dibandingkan partisipan berkepribadian altruistik 

tingkat rendah  

Ha : Altruistik tingkat tinggi dengan berdiskusi tanpa kriteria > altruistik tingkat 

rendah dengan berdiskusi tanpa kriteria 
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 H0 : Altruistik tingkat tinggi dengan berdiskusi tanpa kriteria < altruistik tingkat 

rendah dengan berdiskusi tanpa kriteria  

Jika Sig < 5%, artinya H0 ditolak sedangkan Ha diterima. 

H2c : Pada penilaian secara kelompok dengan kondisi tidak tersedianya informasi 

kriteria kinerja subjektif, partisipan berkepribadian altruistik tingkat tinggi akan 

memberi rating yang lebih rendah dibandingkan sebelum diskusi kelompok. 

Ha : Altruistik tingkat tinggi dengan berdiskusi tanpa kriteria > altruistik tingkat 

tinggi tanpa berdiskusi dan tanpa kriteria 

 H0 : Altruistik tingkat tinggi dengan berdiskusi tanpa kriteria > altruistik tingkat 

tinggi tanpa berdiskusi dan tanpa kriteria 

Jika Sig < 5%, artinya H0 ditolak sedangkan Ha diterima. 

H2d : Pada penilaian secara kelompok dengan kondisi tidak tersedianya informasi 

kriteria kinerja subjektif, partisipan berkepribadian altruistik tingkat rendah akan 

memberi rating yang lebih rendah dibandingkan sebelum diskusi kelompok. 

Ha : Altruistik tingkat rendah dengan berdiskusi tanpa kriteria > altruistik tingkat 

rendah tanpa berdiskusi dan tanpa kriteria 

 H0 : Altruistik tingkat rendah dengan berdiskusi tanpa kriteria > altruistik 

tingkat rendah tanpa berdiskusi dan tanpa kriteria 

Jika Sig < 5%, artinya H0 ditolak sedangkan Ha diterima. 
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H3a : Pada penilaian secara kelompok dengan kondisi tersedianya informasi kriteria 

kinerja subjektif, kelompok yang beranggotakan kepribadian altruistik tingkat tinggi 

akan memberi rating yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang beranggotakan 

kepribadian altruistik tingkat rendah. 

Ha : Altruistik tingkat tinggi dengan kriteria, berdiskusi dan menilai secara 

kelompok  > altruistik tingkat rendah dengan berdiskusi, kriteria dan menilai 

secara kelompok. 

 H0 : Altruistik tingkat tinggi dengan kriteria, berdiskusi dan menilai secara 

kelompok  < altruistik tingkat rendah dengan berdiskusi, kriteria dan menilai 

secara kelompok. 

Jika Sig < 5%, artinya H0 ditolak sedangkan Ha diterima. 

H3b : Pada penilaian secara kelompok dengan kondisi tidak tersedianya informasi 

kriteria kinerja subjektif, kelompok yang beranggotakan kepribadian altruistik tingkat 

tinggi akan memberi rating yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang 

beranggotakan kepribadian altruistik tingkat rendah. 

Ha : Altruistik tingkat tinggi tanpa kriteria, dengan berdiskusi dan menilai secara 

kelompok  > altruistik tingkat rendah dengan berdiskusi, tanpa kriteria dan 

menilai secara kelompok. 

 H0 : Altruistik tingkat tinggi tanpa kriteria, dengan berdiskusi dan menilai secara 

kelompok  < altruistik tingkat rendah dengan berdiskusi, tanpa kriteria dan 

menilai secara kelompok. 
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Jika Sig < 5%, artinya H0 ditolak sedangkan Ha diterima. 

3.5.2 Alat Pengujian Data 

Alat pengujian akan dilakukan dengan menggunakan uji manipulasi, hal ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah partisipan benar – benar memahami penugasan yang diberikan 

oleh peneliti. Uji manipulasi ini melewati dua tahap, yang berisi beberapa pertanyaan 

tentang manajer yang dinilai. Dengan melakukan pengujian manipulasi, peneliti bisa 

melihat sejauh mana keberhasilan eksperimen yang dikerjakan oleh partisipan. Selain itu 

peneliti juga akan menggunakan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner yang 

berisi pertanyaan tindakan – tindakan altruistik, untuk mengetahui sejauh mana 

ketepatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

3.5.3 Alat Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini akan menggunakan Uji Beda (Paired Sample T-Test dan Independent T-

Test) sebagai alat pengujian hipotesis. Uji beda ini ini dilakukan untuk mengetahui 

keefektifan treatment yang diberikan, dengan melihat perbedaan rata – rata sebelum dan 

rata – rata sesudah diberikan treatment. Menurut Sugiyono (2004) pengujian ini 

dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan signifikan antara nilai variabel yang 

diuji.  

 

3.5.4 Menentukan Tingkat Keyakinan yang Diinginkan 

Tingkat keyakinan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95%. 

Dimana 5% atau 0,05 merupakan batas kritis atau tingkat toleransi kesalahan dalam 

penelitian. 
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3.5.5 Menghitung Nilai Statistik 

Penghitungan nilai statistik dalam penelitian ini akan menggunakan software 

perhitungan SPSS.  

 

3.5.6 Mendapatkan Nilai Uji Kritis Penelitian dan Interpretasi Hasil 

 

Batas kritis dalam penelitian ini adalah 0,05 atau 5% yang jika sig <5% maka H0 

ditolak dan sebaliknya Ha diterima. 

BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Partisipan 

 

Berikut ini adalah jumlah data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dari 

sejumlah partisipan yang berpartisipasi dalam penelitian eksperimen ini. Partisipan 

akan melewati 2 tahapan cek manipulasi untuk memastikan bahwa partisipan benar – 

benar memahami penugasan yang diberikan oleh peneliti 

Tabel 3. Jumlah  Data Partisipan 

 

 

 

 

Sumber : Data yang diolah 

 


