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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 
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Berdasarkan tabel diatas, didapatkan 51 partisipan yang berpartisipasi dalam 

eksperimen ini. Dari 49 orang tersebut terdapat 9 orang tidak lolos cek manipulasi 

tahap 1, yaitu tahapan dimana partisipan diminta untuk menjawab pertanyaan apakah 

Bintang merupakan pribadi yang murah senyum atau tidak, jika partisipan menjawab 

ya maka lulus dan tidak maka tidak lulus, di tahapan ini terdapat 9 orang yang 

menjawab tidak sehingga datanya tidak bisa digunakan namun tetap mengikuti 

tahapan eksperimen selanjutnya dan pada cek manipulasi tahap 2 tidak ada partisipan 

yang tidak lulus, sehingga didapatkan sejumlah 42 partisipan yang akan diuji dalam 

penelitian ini.  

 

 

 

4.1.2 Hasil Cek Manipulasi Tahap 2 

                           Tabel 4. Hasil Cek Manipulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lampiran 16 

Keterangan CM 1 – 7 : Pengecekan manipulasi 1 – 7 
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Batas titik tengah yang sudah ditentukan oleh peneliti adalah sebesar 3, nilai ini 

didapatkan dari rumus perhitungan : 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

2
 

Sehingga didapatkan perhitungan 
7−1

2
= 3 yang artinya jika hasil cek 

manipulasi didapatkan lebih rendah dari 3 maka dinyatakan tidak lolos cek 

manipulasi. Berdasarkan tabel 4.1.2, nilai mean pada CM 1 (skor penjualan individual 

manajer) menunjukan nilai sebesar 2.88 yang nilainya lebih rendah dengan batas yang 

sudah ditentukan. Hal ini menunjukan bahwa partisipan mampu memahami kinerja 

penjualan Bintang relatif rendah dan berada di peringkat dua terbawah.  

Selanjutnya hasil pengecekan CM 2 (Catatan pribadi dan hasil wawancara 

mengenai manajer) didapatkan nilai mean sebesar 4.3 lebih besar dari titik tengah 

yang sudah tentukan yaitu 3. Maka dari hasil tersebut didapatkan bahwa partisipan 

meyakini bahwa informasi mengenai kinerja Bintang melalui catatan pribadi dan hasil 

wawancara dengan beberapa karyawan lainnya bisa digunakan sebagai bahan 

pertimbangan pada proses penilaian kinerja Bintang. 

Hasil pengecekan CM 3 didapatkan nilai mean sebesar 4.9, CM 4 didapatkan 

nilai mean sebesar 5.9, dan CM 5, CM 6, dan CM 7 didapatkan nilai mean sebesar 5.8  

yang semuanya secara signifikan lebih besar dari titik tengah yang sudah ditentukan 

yaitu 3. Hasil ini menunjukan bahwa partisipan sudah memberikan pertimbangan 

yang baik dan memberikan penilaian sesuai dengan penjelasan kondisi perusahaan 

yang sudah disediakan oleh peneliti. 

4.2 Gambaran Umum Partisipan 

Partisipan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif program 

studi akuntansi di Unika Soegijapranata Semarang. Data yang terdapat di dalam penelitian 

ini didapatkan dari eksperimen, dan dari eksperimen tersebut peneliti berhasil mendapatkan 

data sebanyak 42 partisipan yang berhasil lolos melalui uji manipulasi. Berikut ini adalah 

gambaran umum partisipan dalam penelitian ini : 
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Tabel 5. Gambaran Umum Partisipan 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data yang diolah 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat total 17 partisipan berjenis kelamin laki – laki 

dan 25 partisipan berjenis kelamin perempuan. Dan diantaranya ada 18 partisipan berumur 

18 – 19 tahun dan 24 partisipan berumur 20 – 21 tahun. Hal ini menunjukan bahwa 

eksperimen ini didominasi oleh partisipan berusia 20 – 21 tahun dan partisipan berjenis 

kelamin perempuan.  

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian ini digunakan untuk menguji kuesioner mengenai kepribadian altruistik 

yang digunakan peneliti, tujuan dari pengujian validitas dan reliabilitas ini adalah untuk 

membuktikan bahwa kuesioner yang digunakan benar – benar tepat dan akurat. Syarat 

dinyatakannya kevalidan sebuah kuesioner adalah nilai validitas memiliki nilai Cronbach’s 

Alpha if item Deleted lebih kecil dari nilai Cronbach’s Alpha Instrument.  

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

  

Sumber: Lampiran 12 
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Tabel 7. Hasil Uji Validitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Lampiran 13 
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Pada pengujian reliabilitas di tabel 7 didapatkan hasil nilai 0.742 dimana nilai ini 

menunjukan reliabilitas yang tinggi. Sehingga kuesioner yang digunakan peneliti merupakan 

kuesioner yang reliable. 

Hasil dari tabel 8 menunjukan bahwa nilai cronbach’s alpha instrument memiliki 

nilai sebesar 0.742. Dan seluruh hasil nilai soal altruistik 1 sampai altruistik 20  di tabel 7 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha if item Deleted yang lebih kecil dari nilai cronbach’s 

alpha instrument, dimana hal ini sesuai dengan persyaratan yang ada sehingga seluruh soal 

yang digunakan peneliti ini dinilai valid untuk digunakan dalam penelitian. 

 

 

4.5 Kepribadian Altruistik 

Partisipan dalam eksperimen ini dibedakan antara kepribadian altruistik tinggi dan 

altruistik rendah. Pembagian kepribadian altruistic ini didapatkan dari kuesioner yang 

dihitung menggunakan skala likert. Dimana jika nilai average seorang individu didapatkan 

lebih besar dari 3 maka termasuk kedalam kepribadian altruistik rendah dan jika lebih kecil 

dari 3 maka altruistik rendah.  

Tabel 8. Jumlah Partisipan dengan Kepribadian Altruistik Tinggi dan Rendah 

 

 

 

Sumber : Lampiran 18 

Jumlah partisipan dengan kepribadian altruistik tinggi pada penelitian ini didapatkan 

sejumlah 22 orang dan partisipan dengan altruistik rendah didapatkan sejumlah 20 orang. 

4.6 Compare Means 
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Tabel 9. Hasil Compare Means Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Sumber : Lampiran 14 

Tabel diatas menunjukan perbandingan treatment dengan perlakuan yang berbeda 

pada partisipan berjenis kelamin perempuan dan laki - laki. Semakin tinggi nilai yang 

diberikan oleh partisipan maka semakin tinggi juga leniency bias yang terjadi. Pada 

pemberian nilai secara individual pada partisipan berkepribadian altruis tinggi dan 

mendapatkan treatment kriteria kinerja subjektif, didapatkan hasil nilai means yang lebih 

tinggi pada partisipan laki - laki yaitu sebesar 6.5 yang lebih besar dari partisipan 

perempuan, namun perbedaan nilai ini  tidak signifikan, karena didapatkan nilai 

signifikansi sebesar 0.784 yang lebih besar dari 0.05. Sama hal nya dengan partisipan 

berkepribadian altruistik rendah dengan treatment kriteria kinerja subjektif, didapatkan 

nilai means sebesar 6.25 pada partisipan berjenis kelamin laki - laki yang lebih besar dari 

partisipan berjenis kelamin perempuan, namun perbedaan nilai ini tidak signifikan karena 

didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.6 yang lebih besar dari 0.05.  

Selanjutnya, saat partisipan dengan kepribadian altruistik rendah tidak diberi 

treatment kriteria kinerja subjektif, pada partisipan berjenis kelamin perempuan didapatkan 

nilai means sebesar 5.5 yang lebih tinggi dari partisipan berjenis kelamin laki - laki, 

sedangkan pada partisipan berkepribadian altruistik rendah didapatkan nilai means sebesar 

5.5 pada partisipan berjenis kelamin laki - laki yang lebih tinggi dari partisipan berjenis 

kelamin perempuan, namun hal ini tidak signifikan karena didapatkan nilai signifikansi 

sebesar 0.6 dan 0.563 yang lebih besar dari 0.05. 
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Pada proses pengambilan nilai secara berkelompok dengan treatment kriteria 

kinerja subjektif, didapatkan nilai means sebesar 5.5 pada partisipan berjenis kelamin 

perempuan dan berkepribadian altruistik tinggi yang nilai ini lebih besar dari partisipan 

berjenis kelamin laki - laki, sedangkan pada partisipan dengan kepribadian altruistik rendah 

didapatkan nilai means sebesar 5.25 pada partisipan berjenis kelamin laki - laki yang lebih 

tinggi dari partisipan berjenis kelamin perempuan, namun perbedaan nilai ini tidak 

signifikan karena didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.215 dan 0.839 yang lebih besar 

dari 0.05. 

Selanjutnya, saat partisipan mengambil nilai secara berkelompok dan tidak 

mendapatkan treatment kriteria kinerja subjektif, pada partisipan berjenis kelamin 

perempuan dan berkepribadian tinggi didapatkan nilai means sebesar 5.5 yang lebih besar 

dari nilai partisipan berjenis kelamin laki - laki, sedangkan pada partisipan dengan 

kepribadian altruistik rendah didapatkan nilai means sebesar 6 pada partisipan berjenis 

kelamin laki - laki yang lebih besar dari partisipan berjenis kelamin perempuan, namun 

perbedaan nilai ini tidak signifikan karena didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.845 dan 

0.074 yang lebih besar dari 0.05. 

Maka dari tabel 8 diatas membuktikan bahwa jenis kelamin partisipan tidak 

memiliki pengaruh terhadap skor penilaian yang diberikan. 

Tabel 10. Hasil Compare Means Berdasarkan Umur 

 

Sumber : Lampiran 15 

Sama halnya dengan umur partisipan, didapatkan nilai rerata sebesar 6.4 pada 

partisipan berumur 18 – 19 tahun dengan kepribadian altruistik tinggi yang melakukan 
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penilaian secara individu dengan mendapatkan treatment kriteria kinerja subjektif, nilai ini 

lebih rendah dari hasil nilai rerata partisipan dengan umur 20 – 21, sama halnya pada 

partisipan dengan kepribadian altruistik rendah didapatkan nilai means sebesar 6.66 yang 

lebih tinggi dari partisipan berumur 20 - 21 tahun. Namun perbedaan nilai ini tidak 

signifikan karena didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.948  dan 0.782 yang lebih besar 

dari 0.05.  

Sedangkan pada partisipan berumur 18 – 19 tahun dengan kepribadian altruistik 

tinggi yang memberikan penilaian secara individual dan tidak mendapatkan treatment 

kriteria kinerja subjektif didapatkan hasil nilai rerata sebesar 5.83 yang lebih besar dari 

partisipan dengan umur 20 – 21 tahun, sedangkan pada partisipan dengan kepribadian 

altruistik rendah dan berumur 20 - 21 tahun didapatkan nilai means sebesar 5.583 yang 

lebih besar dari partisipan berumur 18 - 19 tahun . Namun perbedaan ini tidak signifikan 

karena didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.125 dan 0.211 yang lebih besar dari 0.05. 

Selanjutnya pada partisipan berumur 18 – 19 tahun dengan kepribadian altruistik 

tinggi dengan mendapatkan treatment kriteria kinerja subjektif dan melakukan penilaian 

secara berkelompok didapatkan hasil nilai rerata 5.3 yang lebih rendah dari partisipan 

berumur 20 – 21 tahun, sedangkan pada partisipan berkepribadian altruistik rendah dan 

berumur 20 - 21 tahun didapatkan nilai means sebesar 4.64 yang lebih rendah dari 

partisipan berumur 18 - 19 tahun. Namun perbedaan nilai ini tidak signifikan karena 

didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.884 dan 0.114 yang lebih besar dari 0.05. Sama 

halnya pada saat partisipan tidak mendapatkan treatment kriteria kinerja subjektif, pada 

partisipan berumur 18 – 19 tahun didapatkan hasil nilai rerata sebesar 5.16 yang lebih 

kecil dari partisipan berumur 20 – 21 tahun, dan pada partisipan berkepribadian altruistik 

rendah dengan umur 18 - 19 tahun didapatkan nilai means sebesar 5.25 yang lebih rendah 

dari partisipan berumur 20 - 21 tahun. Namun perbedaan nilai ini tidak signifikan karena 

didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.465 dan 0.122 yang lebih besar dari nilai 0.05. 

Maka umur yang dimiliki partisipan terbukti tidak berpengaruh pada proses 

pemberian skor penilaian. 

 4.4 Uji Validitas Desain  
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Pengujian validitas bertujuan untuk membuktikan ketepatan dan keakuratan alat ukur 

yang digunakan pada saat berlangsungnya proses pengukuran. Data yang valid merupakan 

data yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena hal ini menunjukan bahwa semua 

instrumen penelitian sudah dijalankan sesuai dengan persyaratan yang ada sehingga data 

yang dimiliki peneliti merupakan data yang layak untuk diuji. Berikut ini adalah beberapa 

ancaman yang dapat mempengaruhi validitas internal dalam penelitian ini menurut Jogiyanto 

(2010) : 

1. Histori 

Histori merupakan kejadian – kejadian yang terjadi di saat sebelum dan sesudah 

berjalannya sebuah eksperimen. Dimana kejadian ini bisa mempengaruhi hasil 

eksperimen yang dijalankan. 

Dalam penelitian ini, eksperimen dibagi ke 5 tahap yaitu tahap pengisian kuesioner, 

penjelasan mengenai kondisi perusahaan, pembagian kelompok, penilaian individual, dan 

penilaian kelompok. Seluruh tahapan ini dilakukan di satu hari dan waktu yang sama dan 

pengisiannya juga hanya berikan satu kali kesempatan sehingga  tidak ada dampak lain 

yang mempengaruhi partisipan. 

2. Maturasi 

Maturasi adalah pengaruh jalannya eksperimen dalam waktu yang terlalu lama 

sehingga menyebabkan perubahan pada partisipan. 

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan penjelasan mengenai kondisi perusahaan 

sembari partisipan membaca kondisi perusahaan di form yang sudah dibagikan peneliti, 

sehingga hal ini bisa menghemat jalannya waktu eksperimen. 

3. Pengujian 

Pengujian atau manipulasi yang diberikan peneliti dapat mempengaruhi hasil 

penilaian yang diberikan partisipan karena adanya tahap pembelajaran sebelumnya. 

Pada penelitian ini, peneliti memberikan kesempatan kepada partisipan sebanyak satu 

kali untuk mengerjakan eksperimen yang diberikan, sehingga tidak ada partisipan yang 

menjalankan eksperimen ini lebih dari satu kali. 

 

4. Instrumentasi 
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Instrumentasi adalah perubahan alat ukur instrumen pengamatan dalam penelitian 

sehingga menyebabkan hasil pengujian yang berbeda. 

Dalam eksperimen ini, peneliti tidak melakukan perubahan dalam pemberian kuesioner 

karena menggunakan partisipan mahasiswa dan penggunaan waktu yang terbatas. 

5. Seleksi 

Penyebab terjadinya seleksi adalah pemilihan karakteristik yang berbeda di sampel 

eksperimen dan di sampel control. 

Dalam penelitian ini, ada sejumlah 17 partisipan berjenis kelamin laki - laki dan 25 

partisipan berjenis kelamin perempuan dan 18 partisipan berumur 18 - 19 tahun dan 24 

partisipan berumur 20 - 21 tahun. Partisipan dalam penelitian ini bersifat homogen yang  

terbukti melalui perhitungan compare means di tabel 8 dan tabel 9 dengan hasil nilai 

signifikansi yang semuanya melebihi 0.05 baik berdasarkan umur dan jenis kelamin yang 

artinya dari hasil tersebut tidak ada perbedaan dalam skor nilai yang diberikan oleh 

partisipan. 

6. Regresi  

Regresi adalah adanya ancaman pada validitas internal jika subjek dipilih berdasarkan 

nilai – nilai ekstrim yang diberikan oleh mereka. 

Dalam penelitian ini, skor penilaian yang diberikan oleh partisipan merupakan skor 

yang dipengaruhi oleh treatment yang diberikan sehingga tidak ada pengaruh lain yang 

mempengaruhi skor yang diberikan oleh partisipan, terbukti dari hasil uji compare means 

di tabel 8 dan tabel 9 dengan hasil nilai signifikansi yang semuanya melebihi 0.05 baik 

berdasarkan umur dan jenis kelamin yang menyatakan tidak ada perbedaan yang 

signifikan. 

7. Mortaliti Eksperimen 

Mortaliti eksperimen bisa terjadi jika adanya perubahan komposisi subjek di sampel 

eksperimen saat berjalannya eksperimen. 

Dalam penelitian ini, para partisipan mengikuti eksperimen dari awal sampai akhir 

tanpa ada yang keluar dan atau berhenti mengerjakan di tengah - tengah berjalannya 

eksperimen. 

 

4.5 Hasil Uji Beda Partisipan yang Lolos Cek Manipulasi dan yang Tidak Lolos 
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Pada proses cek manipulasi tahapn pertama, terdapat total 9 partisipan yang 

tidak lolos, namun ke-9 partisipan tersebut tetap mengikuti jalannya eksperimen 

hingga akhir dan tetap mendapatkan treatment seperti para partisipan yang lolos cek 

manipulasi. Namun pada proses pengolahan data, data ke-9 partisipan ini tidak diikut 

sertakan pada proses pengolahan. Tabel 5 dibawah ini bertujuan untuk membuktikan 

bahwa nilai yang diberikan oleh partisipan yang lolos dan yang tidak lolos cek 

manipulasi tahapan 1 tidak memiliki perbedaan yang signifikan dan tidak 

mempengaruhi hasil akhir dari penelitian in. 

 

 

 

 

                  Tabel 11. Hasil compare means partisipan yang lolos dan yang tidak lolos cek 

manipulasi tahap 1 

 

 

Sumber : Lampiran 20 

Tabel 5 menunjukan tidak adanya perbedaan nilai mean pada partisipan yang 

lolos dan yang tidak lolos manipulasi tahap 1 dengan nilai signifikansi 0.71 yang 

lebih besar dari 0.05. Sehingga terbukti secara signifikan bahwa nilai yang diberikan 

oleh partisipan yang lolos dan yang tidak lolos cek manipulasi tahapan 1 tidak 

memiliki perbedaan yang signifikan dan tidak mempengaruhi hasil akhir dari 

penelitian ini. 

Selanjutnya, dalam cek manipulasi tahap 2 ditentukan nilai tengah sebesar 3. Tabel 6 

dibawah ini bertujuan untuk menunjukan perbedaan pemahaman antara partisipan 
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yang mendapatkan nilai mean dibawah 3 dan nilai mean diatas 3 yang bisa 

mempengaruhi hasil akhir penelitian.  

                 Tabel 12. Hasil compare means partisipan yang memiliki range diatas 

dan dibawah 3.0 

 

Sumber : Lampiran 21 

Hasil pada tabel 6 menunjukan bahwa perbedaan nilai mean pada partisipan 

yang memiliki nilai mean 1.0 – 3.0 atau dibawah batas titik tengah yang sudah 

ditentukan dengan yang memiliki nilai range 3.1 – 7.0 ditemukan nilai signifikansi 

sebesar 0.01 yang artinya memiliki perbedaan yang signifikan. Sehingga dari 

perbedaan nilai mean ini dapat menimbulkan perbedaan pemahaman partisipan 

terhadap kondisi perusahaan yang sudah diberikan oleh peneliti karena walaupun 

semua partisipan diberikan treatment yang sama namun para partisipan tetap 

memiliki pemahaman yang berbeda - beda. 

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Hasil Pengujian Hipotesis 1a 

Hipotesis 1a dalam penelitian ini menguji pengaruh kriteria kinerja subjektif 

terhadap skor penilaian yang diberikan oleh partisipan dengan kepribadian altruistik 

tinggi dan partisipan kepribadian altruistik rendah secara individual. Dari hasil olah 

data yang dilakukan, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.001 yang lebih kecil dari 

0.05, yang artinya terima Ha dan menolak H0. 

Tabel 13. Tabel Desain Eksperimen 
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Sumber : Data yang diolah 

                         Tabel 14. Hasil Pengujian Independent T-test 

 

 

                      Sumber : lampiran 4 

Dari hasil olah data diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

disimpulkan peneliti diterima. Partisipan berkepribadian altruistik tinggi memberikan 

nilai yang lebih tinggi dari partisipan berkepribadian altruistik rendah,dimana 

partisipan berkepribadian altruistik rendah memberikan skor yang lebih rendah dengan 

mean 4.6 dan altruistik tinggi dengan mean 5.5, dari hasil ini membuktikan bahwa 

partisipan dengan kepribadian altruistik tinggi cenderung memberikan skor yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan partisipan dengan kepribadian altruistik rendah. 

4.6.2 Hasil Pengujian Hipotesis 1b  

Hipotesis 1b dalam penelitian ini menguji skor penilaian yang diberikan secara 

individual oleh partisipan berkepribadian altruistik tinggi dan partisipan 

berkepribadian altruistik rendah secara individual tanpa menggunakan treatment 

kriteria kinerja subjektif. Dari hasil olah data yang dilakukan, didapatkan nilai 

signifikansi sebesar 0.01 yang lebih kecil dari nilai 0.05, yang artinya terima Ha dan 

menolak H0. 

                                 Tabel 15. Tabel Desain Eksperimen 
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Sumber : Data yang diolah 

                           Tabel 16. Hasil Pengujian Independent T-test 

 

Sumber : Lampiran 5 

Dari hasil olah data diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

disimpulkan peneliti diterima. Partisipan berkepribadian altruistik tinggi memberikan 

nilai yang lebih tinggi dari partisipan berkepribadian altruistik rendah dengan mean 6 

dan altruistik tinggi dengan mean 7.2, dari hasil ini terbukti bahwa partisipan dengan 

kepribadian altruistik tinggi cenderung memberikan skor yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan partisipan dengan kepribadian altruistik rendah. 

4.6.3 Hasil Pengujian Hipotesis 2a 

Hipotesis 2a dalam penelitian ini menguji pengaruh diskusi kelompok dan 

kriteria kinerja subjektif terhadap skor penilaian yang diberikan oleh partisipan 

berkepribadian altruistik tinggi dan partisipan berkepribadian altruistik rendah secara 

individual. Dari hasil olah data yang dilakukan, didapatkan nilai signifikansi sebesar 

0.949 yang lebih besar dari nilai 0.05, yang artinya terima H0 dan menolak Ha 

                  Tabel 17. Desain Eksperimen 

 

 

 

.                            
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Sumber : Data yang diolah  

  

                             Tabel 18. Hasil Pengujian Independent T-test 

 

 

 

Sumber : Lampiran 6 

Dari hasil olah data diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

disimpulkan peneliti ditolak. Partisipan berkepribadian altruistik tinggi memberikan 

nilai yang lebih rendah dari partisipan berkepribadian altruistik rendah, dengan mean 

5.6 dan altruistik tinggi dengan mean 5.5, dari hasil ini tidak terbukti bahwa partisipan 

dengan kepribadian altruistik tinggi cenderung memberikan skor yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan partisipan dengan kepribadian altruistik rendah, melainkan 

partisipan dengan kepribadian altruistik tinggi memberikan skor yang lebih rendah 

dari partisipan berkepribadian altruistik rendah. 

4.6.4 Hasil Pengujian Hipotesis 2b 

Hipotesis 2b dalam penelitian ini menguji pengaruh diskusi kelompok 

terhadap skor penilaian yang diberikan oleh partisipan berkepribadian altruistik 

tinggi dan partisipan berkepribadian altruistik rendah secara individual. Dari hasil 

olah data yang dilakukan, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.096 yang lebih 

besar dari nilai 0.05, yang artinya terima H0 dan menolak Ha. 

                     Tabel 19. Desain Eksperimen 
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Sumber : Data yang diolah 

                   Tabel 20. Hasil Pengujian Independent T-test 

 

 

Sumber : Lampiran 7 

Dari hasil olah data diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

disimpulkan peneliti ditolak. Partisipan berkepribadian altruistik tinggi memberikan 

nilai yang lebih rendah dari partisipan berkepribadian altruistik rendah dengan mean 

5.9 dan altruistik tinggi dengan mean 5.4, dari hasil ini tidak terbukti bahwa 

partisipan dengan kepribadian altruistik tinggi cenderung memberikan skor yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan partisipan dengan kepribadian altruistik rendah, 

melainkan partisipan dengan kepribadian altruistik tinggi memberikan skor yang 

lebih rendah dari partisipan berkepribadian altruistik rendah. 

 

 

4.6.5 Hasil Pengujian Hipotesis 2c 

Hipotesis 2c dalam penelitian ini menguji perbedaan skor yang diberikan oleh 

partisipan berkepribadian altruistik tinggi dengan penggunaan treatment diskusi 

kelompok, maka peneliti menggunakan uji paired t-test karena sampel yang 

digunakan adalah sampel berpasangan. Dari hasil olah data yang dilakukan, 

didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.006 yang lebih kecil dari nilai 0.05, yang 

artinya terima Ha dan menolak H0. 

Tabel 21. Hasil Pengujian Paired T-test 

 

 

Sumber : Lampiran 8 
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Dari hasil olah data diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

disimpulkan peneliti diterima. Partisipan berkepribadian altruistik tinggi dengan 

diskusi kelompok memberikan nilai yang lebih rendah dari sebelum diskusi 

kelompok, dimana mean sebelum diskusi adalah sebesar 6.2 dan setelah diskusi 4.9. 

Hasil ini terbukti bahwa penggunaan treatment diskusi kelompok signifikan untuk 

partisipan berkepribadian altruistik tinggi memberikan skor yang lebih rendah 

dibandingkan sebelum diskusi kelompok. 

4.6.6 Hasil Pengujian Hipotesis 2d 

Hipotesis 2d dalam penelitian ini menguji perbedaan skor yang diberikan oleh 

partisipan berkepribadian altruistik rendah dengan penggunaan treatment diskusi 

kelompok, maka peneliti menggunakan uji paired t-test karena sampel yang 

digunakan adalah sampel berpasangan dimana peneliti ingin meneliti. Dari hasil olah 

data yang dilakukan, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.048 yang lebih kecil dari 

nilai 0.05, yang artinya terima Ha dan menolak H0. 

 

 

             Tabel 22. Hasil Pengujian Paired T-test 

 

 

Sumber : Lampiran 9 

Dari hasil olah data diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

disimpulkan peneliti diterima. Partisipan berkepribadian altruistik rendah dengan 

diskusi kelompok memberikan nilai yang lebih rendah dari sebelum diskusi 

kelompok, dimana mean sebelum diskusi adalah sebesar 5.9 dan setelah diskusi 4.8. 

Hasil ini terbukti bahwa penggunaan treatment diskusi kelompok signifikan untuk 

partisipan berkepribadian altruistik rendah memberikan skor yang lebih rendah 

dibandingkan sebelum diskusi kelompok. 
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4.6.7 Hasil Pengujian Hipotesis 3a 

Hipotesis 3a dalam penelitian ini menguji pengaruh kriteria kinerja subjektif 

terhadap skor penilaian yang diberikan oleh partisipan berkepribadian altruistik 

tinggi dan partisipan berkepribadian altruistik rendah secara berkelompok. Dari hasil 

olah data yang dilakukan, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.163 yang lebih 

besar dari nilai 0.05, yang artinya terima H0 dan menolak Ha. 

Tabel 23. Desain Eksperimen 

 

 

 

 

Sumber : Data yang diolah 

 

 

                          Tabel 24. Hasil Pengujian Independent T-test 

 

 

 

Sumber : Lampiran 10 

Dari hasil olah data diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

disimpulkan peneliti ditolak. Partisipan berkepribadian altruistik tinggi memberikan 

nilai yang lebih rendah dari partisipan berkepribadian altruistik rendah dengan mean 

5.7 dan altruistik tinggi dengan mean 5.3, hasil ini tidak terbukti bahwa partisipan 

dengan kepribadian altruistik tinggi cenderung memberikan skor yang lebih tinggi 
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dibandingkan dengan partisipan dengan kepribadian altruistik rendah, melainkan 

partisipan dengan kepribadian altruistik tinggi memberikan skor yang lebih rendah 

dari partisipan berkepribadian altruistik rendah. 

4.6.8 Hasil Pengujian Hipotesis 3b 

Hipotesis 3b dalam penelitian ini menguji pengaruh diskusi dan pengambilan 

skor penilaian yang diberikan secara berkelompok terhadap skor yang diberikan oleh 

partisipan berkepribadian altruistik tinggi dan partisipan berkepribadian altruistik 

rendah. Dari hasil olah data yang dilakukan, didapatkan nilai signifikansi sebesar 

0.714 yang lebih besar dari nilai 0.05, yang artinya terima H0 dan menolak Ha. 

Tabel 25. Desain Eksperimen 

 

 

 

 

 

Sumber : Data yang diolah 

 

Tabel 26. Hasil Pengujian Independent T-test 

 

 

 

Sumber : Lampiran 11 

 

Dari hasil olah data diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

disimpulkan peneliti ditolak. Partisipan berkepribadian altruistik tinggi memberikan 

nilai yang lebih rendah dari partisipan berkepribadian altruistik rendah dengan mean 

5.7 dan altruistik tinggi dengan mean 5.6, dari hasil ini tidak terbukti bahwa 
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partisipan dengan kepribadian altruistik tinggi cenderung memberikan skor yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan partisipan dengan kepribadian altruistik rendah, 

melainkan partisipan dengan kepribadian altruistik tinggi memberikan skor yang 

lebih rendah dari partisipan berkepribadian altruistik rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Pembahasan Hipotesis 

 

Tabel 27. Hasil Compare Means Antar Hipotesis 
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Sumber : Lampiran 17 

 

Hasil uji hipotesis 1a dan 1b menunjukan bahwa secara individual, partisipan dengan 

kepribadian altruistik tinggi memberikan nilai yang cenderung lebih tinggi dibanding 

partisipan berkepribadian altruistik rendah. Hal ini sejalan dengan teori kepribadian model 

lima besar (Goldberg, 1982) dimana kepribadian didefinisikan sebagai sebuah cara 

bagaimana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya atau 

dengan individu lainnya. Dimana semakin tinggi kepribadian altruistik yang dimiliki seorang 
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individu makan akan semakin tinggi juga skor penilaian yang diberikan yang artinya leniency 

bias yang terjadi juga semakin tinggi.  

Hasil dari uji hipotesis ini juga menunjukan bahwa penggunaan kriteria kinerja 

subjektif secara signifikan bisa mengurangi leniency bias pada individu dengan kepribadian 

altruistik tinggi maupun rendah. Hal ini juga terbukti dari nilai mean di tabel 18 yang 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai mean partisipan saat 

sebelum dan sesudah mendapatkan treatment kriteria kinerja subjektif. Dimana pada saat 

sebelum partisipan dengan kepribadian altruistic tinggi dihasilkan nilai mean sebesar 7.2 

pada 6 pada partisipan berkepribadian altruistik rendah. Sedangkan saat setelah partisipan 

mendapatkan treatment kriteria kinerja subjektif terdapat penurunan nilai mean menjadi 

sebesar 5.6 pada partisipan dengan kepribadian altruistik tinggi dan 4.6 pada partisipan 

berkepribadian altruistik rendah. Penurunan nilai ini merupakan penurunan yang signifikan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan treatment kriteria kinerja subjektif secara 

signifikan bisa mengurangi leniency bias terhadap individu berkepribadian altruistik tinggi 

maupun rendah, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Wherry dan Bartlett 

(1982) yaitu dengan menggunakan skala yang jelas, penilai bisa memiliki batasan dalam 

memberikan nilai terhadap bawahan yang dinilai. 

Selanjutnya, penerimaan hipotesis juga terjadi pada hasil uji hipotesis 2c dan 2d, 

didapatkan bahwa individu dengan kepribadian altruistik tingkat tinggi maupun rendah 

memberikan skor yang lebih rendah setelah diskusi jika dibandingkan dengan sebelum 

diskusi. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan treatment diskusi kelompok secara 

signifikan bisa mengurangi leniency bias baik pada individu dengan kepribadian tinggi 

maupun rendah. Hasil uji hipotesis ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Handojono dan Sholihin (2014). 

Selanjutnya, terdapat penolakan hipotesis pada hasil uji hipotesis 2a dan 2b yang 

menunjukan bahwa secara individual, partisipan dengan kepribadian altruistik tingkat tinggi 

memberikan skor yang lebih rendah dari partisipan dengan kepribadian altruistik tingkat 

rendah. Pada tabel 18, menunjukan bahwa perbandingan nilai mean partisipan dengan 

kepribadian altruistik tinggi saat melakukan diskusi kelompok dengan treatment kriteria 

kinerja subjektif sebesar 5.5 dan pada saat melakukan diskusi tanpa kriteria didapatkan nilai 
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sebesar 5.4, walau terdapat perbedaan namun perbedaan ini tidak signifikan karena 

didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.416. Sama halnya dengan partisipan berkepribadian 

altruistik rendah yang melakukan diskusi dengan kriteria kinerja subjektif didapatkan nilai 

mean sebesar 5.6 dan saat berdiskusi tanpa kriteria kinerja subjektif didapatkan nilai mean 

sebesar 5.9, namun perbedaan nilai mean ini tidak signifikan karena didapatkan nilai 

signifikansi sebesar 0.363. Yang mana dapat disimpulkan bahwa penggunaan treatment 

diskusi kelompok dan kriteria kinerja subjektif yang digabungkan ini tidak signifikan untuk 

mengurangi leniency bias. Penolakan hipotesis ini bisa disebabkan karena munculnya 

disonansi kognitif, yang sejalan dengan teori disonansi kognitif yang dikemukakan oleh 

Vaughan & Hogg (2005) yang menyatakan bahwa disonansi kognitif adalah suatu kondisi 

tidak nyaman dari tekanan psikologis seseorang yang dihadapkan dengan dua atau lebih 

informasi yang tidak konsisten, disonansi kognitif timbul pada partisipan saat mendapatkan 

dua treatment yang digabung sehingga memunculkan dilemma yang mempengaruhi 

keputusan yang diambil 

Penolakan hipotesis yang berikutnya juga terjadi pada hasil uji hipotesis 3a dan 3b 

yang menunjukan bahwa pemberian penilaian secara berkelompok pada partisipan dengan 

kepribadian altruistik tingkat tinggi menghasilkan skor penilaian yang lebih rendah dari 

individu dengan kepribadian altruistik tingkat rendah. Pada tabel 18, menunjukan bahwa 

pada partisipan kepribadian altruistik tinggi saat melakukan penilaian secara berkelompok 

dengan kriteria kinerja subjektif didapatkan nilai mean sebesar 5.5 sedangkan pada saat 

tidak mendapatkan treatment kriteria kinerja subjektif didapatkan nilai mean sebesar 5.3, 

walau terdapat perbedaan namun perbedaan ini tidak signifikan karena didapatkan nilai 

signifikansi sebesar 0.497. Sedangkan pada hasil nilai mean partisipan berkepribadian 

altruistik rendah saat melakukan penilaian secara berkelompok dengan kriteria kinerja 

subjektif didapatkan nilai mean sebesar 5 yang lebih rendah dari saat tanpa menggunakan 

kriteria kinerja subjektif yaitu 5.7, perbedaan ini merupakan perbedaan yang signifikan 

karena didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.049. Yang dapat disimpulkan bahwa 

pengambilan nilai secara berkelompok dengan treatment kriteria kinerja subjektif ini secara 

signifikan bisa mengurangi leniency bias pada individu dengan kepribadian altruistik 

rendah, yang mana hal ini sejalan dengan theory of rating yang dikemukakan oleh Wherry 

dan Bartlett (1982) dimana penggunaan skala yang jelas dalam bentuk kriteria dan penilaian 
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kelompok bisa mengurangi kemunculan leniency bias. Namun penggunaan treatment ini 

kurang tepat untuk digunakan pada individu dengan kepribadian altruistik tingkat tinggi, 

penolakan hipotesis ini bisa terjadi karena menurut Roch, 2006 dalam Handojono dan 

Sholihin (2014) penilaian yang diambil secara bersama ini merupakan proses yang sulit, 

dimana nilai yang diambil harus bisa memenuhi ekspektasi semua anggota kelompok. 

Upaya untuk bisa memenuhi ekspektasi semua anggota kelompok ini menyebabkan 

penurunan keakuratan penilaian kinerja yang diberikan. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, penggunaan kriteria kinerja 

subjektif dan diskusi kelompok secara signifikan bisa mengurangi kemunculan leniency bias 

pada penilaian kinerja subjektif jika kedua treatment tersebut digunakan secara terpisah baik 

pada individu dengan kepribadian altruistik tinggi maupun kepribadian altruistik rendah. 

Sedangkan jika penggunaan kedua treatment digabungkan, secara signifikan hanya bisa 

mengurangi leniency bias pada individu dengan kepribadian altruistik rendah dan tidak 

signifikan untuk mengurangi leniency bias pada individu dengan kepribadian altruistik 

tinggi. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan treatment yang tepat dan sesuai dengan 

kepribadian seorang individu merupakan kunci yang sangat penting untuk mengurangi 

leniency bias. Perusahaan harus bisa mengenali kepribadian karyawannya dengan baik agar 

bisa memberikan solusi yang paling tepat juga dan bisa meminimalisir kerugian - kerugian 

yang disebabkan oleh kesalahan penilaian kinerja. 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penggunaan informasi kriteria kinerja 

subjektif dan penilaian kelompok terhadap individu yang memiliki kepribadian altruistik 

tingkat tinggi maupun rendah yang bertujuan untuk mengurangi munculnya leniency bias 

yang bisa memberikan banyak dampak negatif untuk perusahaan. Hasil penelitian ini 


