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ABSTRAK 
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PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA AKUNTANSI 

Oleh : 

Ni Luh Made Susmadewi 

0710230015 

Dosen Pembimbing : 

Helmy Adam, SE., MSA, Ak., CPMA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecenderungan 

tipe gaya kognitif mahasiswa dengan preferensi pembelajaran kooperatif, dan 

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap prestasi akademik mahasiswa. Gaya 

kognitif mahasiswa diukur dengan menggunakan Myers Briggs Type Indicator 

(MBTI). Penelitian ini merupakan perluasan dari penelitian Ramsay, et al., (2000) 

dengan penambahan pada variabel yang diteliti, yaitu prestasi akademik 

mahasiswa. Prestasi akademik diproksikan dengan IPK dan pemahaman materi.  

Data dalam penelitian ini diperoleh mengggunakan kuesioner yang 

dilakukan kepada 104 responden mahasiswa Jurusan Akuntansi FE-UB. Data 

dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dalam analisis jalur (path 

analysis) yang menjelaskan tata hitung antar variabel dan hubungan mana yang 

diperhitungkan karena dianggap penting. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan tipe gaya kognitif 

extrovert dan feeling mempengaruhi secara signifikan preferensi pembelajaran 

kooperatif, konsisten dengan hasil penelitian Hutchinson dan Gul (1997), dan 

Ramsay (2000). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa preferensi 

mahasiswa terhadap pembelajaran kooperatif mempengaruhi secara signifikan 

prestasi akademik pemahaman materi mahasiswa dan IPK mahasiswa, konsisten 

dengan hasil penelitian Lundgren (1994), dan Slavin (1995). Gaya kognitif, 

extrovert dan feeling memiliki pengaruh positif langsung terhadap preferensi 

pembelajaran kooperatif, dan memiliki pengaruh positif tidak langsung terhadap 

prestasi akademik pemahaman materi  maupun IPK melalui variabel preferensi 

pembelajaran kooperatif.  

 

Kata kunci :  Gaya kognitif, extrovert, feeling, pembelajaran kooperatif, 

prestasi akademik 

 



ABSTRACT 

THE ASSOCIATION BETWEEN COGNITIVE STYLE AND PREFERENCE 

FOR COOPERATIVE LEARNING AND THE EFFECT TO ACCOUNTING 

STUDENTS ACHIEVEMENT 

By: 

Ni Luh Made Susmadewi 

0710230015 

Lecture Advisor : 

Helmy Adam, SE., MSA, Ak., CPMA 

 

The purpose of this research is to establish whether an individual’s 

cognitive style are associated with a greater preference for cooperative learning 

techniques, and to determine the effects to accounting student achievement. The 

cognitive style was measured by Myers Briggs Type Indicator (MBTI). This 

research extends the findings of Ramsay, et al., (2000) with accounting students 

achievement added. The students achievement was measured with students’ 

understanding and GPA.  

Questionnaire was used as the research instrument to 104 accounting 

students of Brawijaya University. The research data measurement using multiple 

regression analysis in the path analysis as the step to determine relationship 

between the variables. 

The Results show that extroverts and feeling exhibited a preference for 

cooperative learning. This findings consistent with the result obtained by 

Hunchitson and Gul (1997) and Ramsay (2000). The Results show that students’ 

preference for cooperative learning has significant effect to students’s 

achievement, both subjects understanding and GPA. This findings consistent with 

the result obtained by Lundgren (1994), dan Slavin (1995). Cognitive style, 

specifically extrovert and feeling have direct significant effect to students’ 

preference for cooperative learning, and also indirect significant effect to 

students’ achievement through cooperative learning variable. 

 

Keywords : Cognitive style, extrovert, feeling, cooperative learning, students’ 

achievement. 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini minat masyarakat untuk mengetahui perkembangan profesi 

dan pendidikan akuntansi di Indonesia cukup menggembirakan. Akuntansi 

mendapat tempat yang cukup istimewa dalam kurikulum sekolah maupun 

perguruan tinggi. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga 

pendidikan tinggi negeri dan swasta, maupun kursus akuntansi dari tahun ke 

tahun. Kondisi ini turut ditunjang dengan tersedianya peluang kerja yang relatif 

lebih luas yang dijanjikan oleh dunia usaha pada lulusan sekolah dan perguruan 

tinggi yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi. 

Pertumbuhan yang pesat pada lembaga pendidikan yang mencetak tenaga 

terdidik khususnya akuntansi, harus diupayakan untuk mempertahankan kualitas 

dan kompetensi lulusannya, sehingga mereka memiliki kompetensi teknis dan 

moral yang memadai untuk mendapatkan peluang kerja yang semakin terbatas.  

Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Pendidikan hendaknya dikelola baik secara kualitas 

maupun kuantitas.  

Perkembangan pendidikan dan dunia usaha tersebut menuntut mahasiswa 

akuntansi untuk mampu mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam tim 



dan kemampuan interpersonalnya (Peek, et al., 1995; Ramsay, et al., 2000). 

Kemampuan-kemampuan tersebut dapat dikembangkan melalui suatu proses 

belajar. 

 Individu dalam belajar memiliki berbagai macam cara, ada yang belajar 

dengan mendengarkan, ada yang belajar dengan membaca, serta ada yang 

menemukan. Cara belajar peserta didik yang beraneka ragam tersebut dikenal 

sebagai gaya belajar (learning style) yang dipengaruhi oleh pengalaman, etnis, 

dan jenis kelamin (Phibin, et al., 1995 ; Prastiti, 2009) dan secara khusus melekat 

pada diri individu. Gaya belajar mengacu pada cara belajar yang lebih disukai. 

Gaya belajar seseorang berasal dari variabel kepribadian, termasuk susunan 

kognitif dan psikologis latar belakang sosio kultural, dan pengalaman pendidikan 

(Nunan, 1991; Astuti, 2007).  

Terdapat beberapa teori dan model tentang gaya pembelajaran (learning 

style) dan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar seseorang. Secara 

umum, model gaya pembelajaran dapat diklasifikasikan dalam tiga ruang lingkup, 

yaitu : pemrosesan informasi, lingkungan, dan kepribadian. Beberapa instrumen 

untuk menilai gaya pembelajaran seseorang telah banyak dikembangkan oleh para 

ahli, di antaranya model yang dikembangkan oleh Carl Jung yang kemudian 

dikenal dengan nama Myers Briggs Type Indicator (MBTI). 

Pada MBTI preferensi gaya belajar seseorang dibedakan menjadi empat 

dimensi, yaitu : introvert/extrovert, sensing/intuition, thinking/feeling, dan 

judging/perceiving. Introvert berkaitan dengan kecenderungan untuk lebih banyak 

berpikir daripada berbicara dan berinteraksi. Extrovert berkaitan dengan 



kecenderungan untuk berinteraksi dengan orang lain. Sensing berkaitan dengan 

kecenderungan untuk menggunakan kelima panca indera. Intuitive adalah 

kecenderungan peserta didik untuk berimajinasi dan berinovasi.  Thinking 

berkaitan dengan kecenderungan menggunakan analisis, logika, dan prinsip. 

Feeling cenderung menggunakan nilai-nilai kemanusiaan. Judging berkaitan 

dengan kecenderungan menyukai tips atau panduan untuk bekerja cepat. 

Perceiving cenderung menunda pekerjaan hingga batas waktu yang ditentukan.  

Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, 

cara seseorang dalam bertingkah laku, menilai, dan berpikir akan berbeda pula. 

Menurut Labunan (2004) dalam Isjoni  (2007:248) dinyatakan  : 

Setiap individu memiliki cara-cara tersendiri yang dilakukan dalam 

menyusun dalam pikirannya, apa yang dilakukan, dilihat, diingat, dan apa 

yang dipikirkan. Individu akan memiliki cara-cara yang berbeda atas 

pendekatan yang dilakukannya dalam terhadap situasi belajar, dalam cara 

mereka menerima, mengorganisasikan, serta menghubungkan 

pengalaman-pengalaman mereka dalam cara mereka merespon terhadap 

metode pembelajaran tertentu. 

 

Perbedaan-perbedaan yang menetap pada setiap individu dalam cara 

mengolah informasi dan menyusunnya dari pengalaman-pengalamannya dikenal 

dengan gaya kognitif. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi perbedaan 

kuantitas dan kualitas dari kegiatan yang dilakukan. Tiap orang akan memiliki 

kecenderungan gaya kognitif yang berbeda-beda dalam memecahkan masalah. 

Berbagai kecenderungan gaya kognitif tersebut merupakan suatu sifat kepribadian 

yang relatif menetap sehingga dapat dipakai untuk menjelaskan perilaku 

seseorang dalam menghadapi berbagai situasi. 



Beberapa penelitian di lingkungan pendidikan akuntansi yang bermaksud 

mengidentifikasi gaya belajar mahasiswa akuntansi menemukan bahwa 

mahasiswa dengan jenis gaya belajar tertentu menunjukkan prestasi lebih baik 

karena mereka lebih puas selama mengikuti perkuliahan (Baker, et al., 1986; Mc 

Kee, et al., 1999; Prastiti, 2009).  

Kesuksesan praktik-praktik pembelajaran memiliki sifat-sifat yang 

didukung oleh beberapa perspektif yang sangat bervariasi (Heinich, et al., 2002), 

yaitu partisipasi aktif, praktek, perbedaan-perbedaan individu, balikan, konteks-

konteks realistik, dan interaksi sosial. Pembelajaran harus dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan multistrategi, multimedia dan multiresource. 

Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas 

adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif telah dikembangkan 

melalui riset ilmiah di berbagai negara di dunia, sehingga sistematikanya dapat 

diterapkan pada semua tingkat pendidikan dan pada semua mata pelajaran. 

Strategi pembelajaran kooperatif telah dikembangkan dalam berbagai tipe variasi, 

di antaranya adalah Think-Pair-Share, Students Teams Achievement Devition dan  

Teams Games-Turnamen. Tipe pembelajaran tersebut memiliki penekanan yang 

berbeda tetapi semuanya masih dalam konsep regular dari pembelajaran 

kooperatif. Misalnya, Think-Pair-Share memiliki penekanan terhadap 

pengembangan kemampuan siswa menguji ide dan pemahamannya sendiri dan 

menerima umpan balik. Sedangkan Teams Games-Tournament menekankan pada 

tanggung jawab individu dalam berkonstribusi terhadap kesuksesan kelompok 

dalam suasana kompetitif. 



 Belajar secara kooperatif mampu melibatkan siswa secara aktif melalui 

proses-proses mentalnya dan meminimalkan adanya perbedaan-perbedaan antar 

individu, serta meminimalisasi pengaruh negatif yang timbul dari kondisi 

pembelajaran kompetitif. Sebagai teknologi pembelajaran, belajar kooperatif 

memiliki sinergisitas peluang munculnya keterampilan sosial di antara pendidikan 

formal dan pendidikan non-formal. Keterpaduan peluang tersebut dapat dilihat 

dari (1) dalam realisasi praktik hidup di luar kelas (sekolah), membutuhkan 

keterampilan dan aktivitas-aktivitas kolaboratif mulai dari dalam kelompok (tim) 

di tempat bekerja hingga ke dalam kehidupan sosial sehari-hari; (2) tumbuh dan 

berkembangnya kesadaran mengenai nilai-nilai interaksi sosial untuk mewujudkan 

pembelajaran bermakna (Heinich, et al., 2002). 

Kesuksesan suatu proses belajar dapat dilihat dari hasilnya. Adapun hasil 

dalam kegiatan belajar diartikan sebagai kinerja akademik atau prestasi belajar. 

Hasil belajar berfungsi untuk mengetahui tingkat kemajuan atau penguasaan yang 

telah dicapai peserta didik dalam segala aspek. Beragam norma pengukuran 

diperlukan untuk mengungkapkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran.  

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan pembelajaran 

kooperatif dan gaya kognitif, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Hutchinson dan Gul (1997). Hutchinson dan Gul (1997) meneliti tentang 

preferensi mahasiswa akuntansi terhadap pembelajaran kooperatif, dan 

menemukan hasil bahwa terdapat hubungan positif antara interaksi extrovert dan 

variabel budaya, dengan preferensi pembelajaran kooperatif. Selain itu, Ramsay, 



et al., (2000) juga melakukan penelitian tentang hubungan antara empat dimensi 

dari gaya kognitif dengan preferensi pembelajaran kooperatif. Hasil yang 

diperoleh Ramsay, et al., (2000) dalam penelitiannya mengindikasikan bahwa 

kecenderungan gaya kognitif extrovert dan feeling berhubungan dengan preferensi 

pendekatan gaya belajar kooperatif. 

 Berdasarkan pemaparan tentang pentingnya mengetahui karakteristik gaya 

kognitif individu dalam penentuan suatu metode pembelajaran, dan berdasarkan 

hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti 

kembali hubungan antara gaya kognitif mahasiswa dengan preferensi 

pembelajaran kooperatif. Dalam penelitian ini, peneliti juga ingin mengetahui 

pengaruhnya terhadap prestasi akademik yang diperoleh mahasiswa. Oleh karena 

itu peneliti mengangkat suatu penelitian dengan judul “PENGARUH GAYA 

KOGNITIF TERHADAP PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA 

AKUNTANSI MELALUI PREFERENSI PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh kecenderungan gaya kognitif mahasiswa terhadap 

preferensi pembelajaran kooperatif? 

2. Bagaimana pengaruh preferensi gaya belajar kooperatif terhadap prestasi 

akademik mahasiswa akuntansi? 

 



 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kecenderungan gaya kognitif mahasiswa 

akuntansi terhadap  preferensi gaya belajar  

2. Untuk mengetahui pengaruh dari preferensi gaya belajar kooperatif 

terhadap prestasi akademik mahasiswa akuntansi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun 

pihak-pihak lain yang berkepentingan. Adapun kegunaan tersebut antara lain : 

1. Bagi Penulis 

Dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan dan pemahaman 

penulis mengenai gaya belajar, gaya kognitif, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa akuntansi. 

2. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi 

mahasiswa akuntansi dalam menentukan gaya belajar yang sesuai dengan 

gaya kognitifnya. 

3. Bagi Pihak Lain (lembaga Pendidikan Akuntansi) 



Dapat berguna untuk sumber informasi, bahan pembanding bagi penelitian 

lainnya, dan menjadi bahan referensi atau tambahan informasi yang 

diperlukan dalam pengembangan pendidikan akuntansi. 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran umum dan untuk memudahkan dalam pembahasan dan 

penelaahan dimana dapat memberikan uraian yang lebih terarah dan terperinci, 

maka skripsi ini disusun menjadi lima bab yang saling berhubungan antara yang 

satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah satu kesatuan, yang disusun 

sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis. Bab ini menguraikan 

secara teoritis mengenai pandangan dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan 

topik yang diteliti dan diambil dari beberapa literatur dan jurnal ilmiah sebagai 

landasan penulis dalam melakukan penelitian. Dari uraian tersebut, maka disusun 

kerangka konsep pemikiran dan hipotesis yang akan diajukan. 

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metode yang 

digunakan dalam penelitian, yang meliputi metoda pengumpulan data, populasi 

dan sampel, variabel penelitian dan pengukuran penelitian, pengujian hipotesis, 

dan metode analisis data. 



Bab IV Pembahasan Masalah. Bab ini menguraikan mengenai hasil 

penelitian dan analisis data serta pembahasannya berdasarkan metoda penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

Bab V Penutup. Bab terakhir ini menguraikan mengenai kesimpulan 

penelitian dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian serta saran-saran yang 

membangun bagi peneliti, pihak-pihak yang terkait serta penelitian selanjutnya. 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Untuk memberikan pengertian yang lebih terarah mengenai penelitian ini, 

maka akan diuraikan beberapa teori dan konsep yang berhubungan dengan 

penelitian. Konsep dan teori-teori ini diharapkan akan dapat menunjang uji 

hipotesis dan analisis lebih lanjut. 

2.1.  Tinjauan Teoritis 

2.1.1. Gaya Kognitif 

Setiap individu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena 

itu, cara seseorang dalam bertingkah laku, menilai, dan berpikir akan berbeda 

pula. Perbedaan ini bukanlah merupakan suatu tingkat kemampuan seseorang, 

namun merupakan suatu bentuk kemampuan individu dalam memproses dan 

menyusun informasi serta cara individu untuk tanggap terhadap stimulus yang ada 

di lingkungannya. Perbedaan-perbedaan yang menetap pada setiap individu dalam 

cara mengolah informasi dan menyusunnya dari pengalaman-pengalamannya 

lebih dikenal dengan gaya kognitif. 

Terdapat beberapa definisi yang diberikan para ahli tentang gaya kognitif, 

di antaranya adalah sebagai berikut : 

1. Menurut Coop ; Saptari (2009), gaya kognitif mengacu pada kekonsistenan 

pemolaan (patterning) yang ditampilkan seseorang dalam menanggapi 



berbagai jenis situasi. Juga mengacu pada pendekatan intelektual dan atau 

strategi dalam menyelesaikan masalah. 

2. Menurut Thomas (1990) ; Muhibin (2005), gaya kognitif merujuk pada cara 

seseorang memproses informasi dan menggunakan strategi untuk menanggapi 

suatu tugas. 

3. Menurut Woolfolk (1993) ; Muhibin (2005), gaya kognitif adalah bagaimana 

seseorang menerima dan mengorganisasikan informasi dari dunia sekitarnya. 

4. Menurut Beatrix (2009), gaya kognitif adalah cara-cara khas individu dalam 

membangun atau membentuk keyakinan dan sikapnya tentang dunia 

sekitarnya dan cara-cara ia memproses dan memberikan reaksi terhadap 

informasi yang masuk atau diterimanya. 

5. Menurut Nurdin ; Saptari (2009), terdapat  perbedaan cara orang memproses 

dan mengorganisasikan kegiatannya. Dengan demikian perbedaan tersebut 

akan mempengaruhi kuantitas serta kualitas dari kegiatan yang dilakukan yang 

disebut dengan gaya kognitif (cognitif style).  

Jadi dapat dikatakan gaya kognitif adalah cara seseorang dalam 

memproses, menyimpan, maupun menggunakan informasi untuk menanggapi 

suatu tugas atau menanggapi berbagai jenis situasi lingkungannya. 

Dalam penelitian ini, model pengukuran gaya kognitif yang digunakan 

adalah model yang dikembangkan oleh Carl Jung (1923), yang dikenal dengan 

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). 

 

 



2.1.2. The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 

MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator adalah satu alat tes psikologi 

yang diciptakan atau dikembangkan oleh Isabel Myers dan Katharine Briggs yang 

mengacu pada teori Carl Gustav Jung tentang struktur kepribadian (psyche). 

Dalam teori MBTI ada suatu alat ukur yang sangat berguna dalam mengenali 

preferensi seseorang atau kelompok, yaitu dengan melihat delapan preferensi 

kepribadian yang digunakan setiap orang dalam kondisi/saat yang berbeda. 

Kedelapan preferensi tersebut dibagi dalam empat skala yang berlawanan. 

Apabila preferensi tersebut digunakan, maka penggabungan dari keempatnya 

akan  mengidentifikasi diri kita dan disebut tipe kecenderungan/kebiasaan. 

MBTI banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti untuk urusan 

pekerjaan, pendidikan dan konseling. Misalnya dalam bidang pekerjaan alat ini 

bisa membantu untuk mengarahkan seseorang memilih pekerjaan yang tepat, atau 

membantu menemukan orang yang tepat untuk menduduki posisi tertentu dalam 

pekerjaan. Alat ini bekerja dengan mendasarkan analisisnya pada empat elemen 

yang diukur yaitu: 

1. Introvert-extrovert: bagaimana kecenderungan orientasi seseorang, apakah ke 

dalam dirinya (introvert) ataukah ke luar dirinya (extrovert). 

2. Sensing-intuition: bagaimana seseorang mendapatkan atau mengambil 

informasi untuk dirinya, apakah lebih banyak mengambil dari 

pancainderanya (sensing) ataukah lebih banyak mengambil atau 

mendapatkannya dari intuisi (intuition). 



3. Feeling-thinking: bagaimana seseorang menilai (judge) informasi yang 

didapatkannya dari pancaindera atau intuisinya, apakah menilainya dengan 

perasaan (feeling) ataukah dengan pikiran (thinking). 

4. Judging-perceiving: setelah seseorang mendapatkan/mengambil informasi 

dan menilai informasi tersebut, bagaimana cara dia menyikapi atau 

memperlakukan situasinya yang dihadapinya, apakah dengan memaksakan 

kehendaknya (judging) untuk mewujudkan keinginannya, ataukan memilih 

untuk menerima saja situasi yang dihadapinya (perceiving). 

Dalam penelitian ini hanya dipaparkan mengenai dua dimensi dari empat 

dimensi MBTI, yaitu dimensi fokus perhatian seseorang (extrovert/introvert), dan 

dimensi pengambilan keputusan (sensing/feeling).  

Gambar 2.1 

Bagan Myers Briggs Type Indicator 

 

Sumber : Sekunder (diolah) 

MBTI 

Mengambil 

Keputusan 

Fokus 

perhatian 

E I T F 

Keterangan : 

E  : Extrovert 

I  : Introvert 

T : Thinking  

F : Feeling 

  



Menurut Prastiti (2009) preferensi gaya belajar seseotang berdasarkan dua 

dimensi MBTI, yaitu fokus perhatian dan pengambilan keputusan adalah sebagai 

berikut: 

1. Introvert/Extrovert 

Orang yang lebih menyukai extroversion, cenderung untuk memfokuskan 

perhatiannya kepada dunia di luar dirinya, yaitu terhadap orang-orang 

sekelilingnya dan kejadian-kejadian disekitarnya. Orang extrovert lebih 

menyukai berkomunikasi melalui kata-kata dari pada dengan tulisan.  

Orang yang lebih menyukai introversion cenderung untuk memfokuskan 

perhatiannya kedalam dunia pemikirannya sendiri. Orang yang introvert 

cenderung untuk merasa lebih nyaman dan tertarik apabila menghadapi suatu 

pekerjaan yang menuntut pembahasan dan pemikiran yang dapat dilakukan 

sendiri secara tenang.  

2. Thinking/Feeling 

Salah satu cara untuk mengambil keputusan adalah dengan mempergunakan 

daya nalar. Apabila kita mengambil keputusan atas dasar pikiran, maka kita 

akan mengambil keputusan tersebut secara objektif berdasarkan sebab dan 

akibat. Orang dengan preferensi daya nalar dalam proses pengambilan 

keputusan, cenderung untuk mencari kebenaran yang seobjektif mungkin.  

Cara yang lain untuk mengambil keputusan adalah dengan mempergunakan 

perasaan (feeling).. Pengambilan keputusan atas dasar perasaan ini 

berlandaskan pada nilai-nilai pribadi atau norma-norma, dan bukan mengacu 

pada tindakan yang dapat disebut emosionil. Orang yang mempunyai 



preferensi menggunakan perasaan dalam mengambil keputusan, cenderung 

bersikap simpatik, bijaksana dan sangat menghargai sesama. 

2.1.3. Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Kagan (1994) dalam Dimyati (1999) pembelajaran kooperatif 

adalah  

“strategi pengajaran yang sukses dengan mengunakan tim-tim kecil. 

Masing-masing tim terdiri dari siswa dari tingkat kemampuan yang 

berbeda, menggunakan berbagai aktivitas belajar untuk meningkatkan 

pemahaman  tentang suatu subjek. Setiap anggota tim bertanggung jawab 

tidak hanya untuk belajar apa yang diajarkan tetapi juga untuk membantu 

rekan belajar, sehingga menciptakan suasana prestasi bersama-sama. 

Siswa bekerja melalui penugasan sampai semua anggota kelompok 

berhasil memahami dan menyelesaikannya”. 

 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan 

menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam 

orang yang mempunyai latar belakang, kemampuan akademik, jenis kelamin, ras 

atau suku yang berbeda (heterogen). Sistem penilaian dalam pembelajaran 

kooperatif dilakukan terhadap kelompok.  

Pembelajaran kooperatif mempunyai dua komponen utama, yaitu 

komponen tugas kooperatif (cooperative task) dan komponen struktur insentif 

kooperatif (cooperative incentive).  Tugas kooperatif berkaitan dengan hal yang 

menyebabkan anggota bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. 

Sedangkan insentif kooperatif merupakan sesuatu yang membangkitkan motivasi 

individu untuk bekerja sama mencapai tujuan kelompok. 

Penelitian-penelitian dalam kawasan belajar kooperatif (Johnson dan 

Johnson, 1999; Johnson, et al., 2000; Qin, et al., 1995; Springer, et al., 1999) 



telah mengungkapkan bahwa belajar kooperatif dapat memperbaiki perolehan 

belajar dan retensi isi pelajaran. Di samping itu, dapat meningkatkan 

keterampilan-keterampilan interpersonal (Heinich, et al., 2002) dan kemampuan 

berpikir kritis yang lebih baik (Ahern-Rindel, 1999; Cooper & Robinson, 1998; 

Griffin, 2000). Dari penelitian-penelitian tersebut, juga terungkap betapa 

pentingnya unsur saling ketergantungan antar anggota kelompok sebagai kunci 

kesuksesan belajar dalam kelompok-kelompok kecil (kooperatif). Bahwa anggota 

kelompok harus memiliki suatu kepentingan bersama untuk pemahaman dan 

penguasaan materi pelajaran. 

2.1.3.1.Model Pembelajaran Kooperatif 

Terdapat beberapa strategi belajar kooperatif yang bisa diterapkan dalam 

proses belajar mengajar di kelas, yang sudah dikembangkan dan diteliti secara 

ekstensif. Setiap metode memiliki landasan teoritik berdasarkan perspektif 

filosofis dan psikologis (behavioristik, kognitif, dan sosial) yang berbeda. Adapun 

beberapa model yang dapat diterapkan dari pembelajaran kooperatif adalah 

sebagai berikut : 

1. Model Student Team Achievement Divisions (STAD) 

Strategi belajar kooperatif STAD merupakan metode belajar kooperatif yang 

paling sederhana dan telah lama digunakan secara ekstensif dalam berbagai 

penelitian. Strategi kooperatif ini juga lebih sesuai dipakai untuk semua 

jenjang kelas, berbagai materi ajar, dibandingkan dengan bentuk-bentuk 

model belajar kooperatif lainnya (Slavin, 1995). Strategi belajar STAD 

memiliki lima komponen utama, yaitu : (1) presentasi kelas, (2) pembentukan 



kelompok, (3) pelaksanaan kuis, (4) penentuan peningkatan skor individu, dan 

(5) pemberian pengakuan atau penghargaan kepada kelompok. 

2. Model Team Games Tournament (TGT) 

Menurut Saco (2006), dalam TGT siswa memainkan permainan-permainan 

dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim mereka 

masing-masing. Permainan dapat disusun guru dalam bentuk kuis berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran. 

3. Model Jigsaw II 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw-II merupakan salah satu metode 

pembelajaran  dengan sistem pemecahan suatu bidang ilmu. Suatu bidang ilmu 

tersebut  “dipecah-pecah” menjadi beberapa bagian (section) dibahas lalu 

pecahan-pecahan itu “disatukan“ kembali dalam suatu diskusi pleno (Irawan, 

1996 ; Isjoni, 2002). Dalam proses pembelajaran tipe Jigsaw-II ini 

dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu: parsiapan, presentasi bahan ajar, 

evaluasi, penghargaan kelompok, dan menghitung ulang skor awal. 

4. Model Team Accelerated Instruction (TAI) 

Model pembelajaran kooperatif tipe TAI merupakan model pembelajaran yang 

membentuk kelompok kecil yang heterogen dengan latar belakang cara 

berfikir yang berbeda untuk saling membantu terhadap siswa lain yang 

membutuhkan bantuan (Suyitno, 2000 ; Isjoni, 2002). Dalam model ini, 

diterapkan bimbingan antar teman yaitu siswa yang pandai 

bertanggung jawab terhadap siswa yang lemah. Disamping itu dapat 

meningkatkan partisipasi siswa dalam kelompok kecil. Siswa yang pandai 



dapat mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya, sedangkan siswa 

yang lemah dapat terbantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 

5. Model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

Dalam model pembelajaran CIRC, siswa ditempatkan dalam kelompok-

kelompok kecil yang heterogen, yang terdiri atas 4 atau 5 siswa. Dalam 

kelompok ini tidak dibedakan atas jenis kelamin, suku/bangsa, atau tingkat 

kecerdasan siswa. Jadi, dalam kelompok ini sebaiknya ada siswa yang pandai, 

sedang atau lemah, dan masing-masing siswa merasa cocok satu sama lain. 

Dengan pembelajaran kooperatif, diharapkan para siswa dapat meningkatkan 

cara berfikir kritis, kreatif dan menumbuhkan rasa sosial yang tinggi. 

2.1.3.2.Elemen Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif didesain sebagai pola pembelajaran yang 

dibangun oleh lima elemen penting sebagai prasyarat, sebagai berikut: 

1. Saling ketergantungan secara positif  (Positive Interdependence). Setiap 

anggota tim saling membutuhkan untuk sukses. Sebuah tim membutuhkan 

saling ketergantungan dengan individu lain. 

2. Interaksi langsung  (Face-to-Face Interaction). Memberikan kesempatan 

kepada siswa secara individual untuk saling membantu dalam memecahkan 

masalah, memberikan umpan balik yang diperlukan antar anggota untuk 

semua individu, dan mewujudkan rasa hormat, perhatian, dan dorongan di 

antara individu-individu sehinga mereka termotivasi untuk terus bekerja pada 

tugas yang dihadapi. 



3. Tanggung jawab individu dan kelompok (Individual & Group Accountability). 

Tujuan belajar bersama adalah untuk menguatkan kemampuan akademis 

anggota tim, sehingga kontribusi anggota harus adil. Pengajar perlu mengatur 

struktur kelompok agar tidak ada anggota yang tidak berkontribusi, sehingga 

tanggung jawab seorang anggota tidak boleh dilebihkan dari yang lain.  

4. Keterampilan interpersonal dan kelompok kecil (Interpersonal & small-Group 

Skills). Keterampilan kerja sama tim sangat penting untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Keterampilan sosial harus mengajarkan kepemimpinan, 

pengambilan keputusan, membangun kepercayaan, komunikasi, keterampilan 

manajemen konflik. 

5. Proses kerja kelompok (group processing). Proses kerja kelompok 

memberikan umpan balik kepada anggota kelompok tentang partisipasi 

anggota, memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan 

pembelajaran kolaboratif anggota, membantu untuk mempertahankan 

hubungan kerja yang baik antara anggota, dan menyediakan sarana untuk 

merayakan keberhasilan kelompok. Salah satu strateginya adalah meminta 

setiap tim untuk mendaftar tiga hal telah lakukan dengan baik oleh kelompok 

dan satu yang perlu perbaikan (Smith, 1996 ; Isjoni, 2002). Pengajar dapat 

mendorong proses kerja bagi kelas, dengan mengamati kelompok-kelompok 

dan memberikan umpan balik yang baik untuk kelompok-kelompok individu 

atau ke seluruh kelas. 

 



2.1.3.3.Prosedur Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Sanjaya (2009), prosedur pembelajaran kooperatif pada 

prinsipnya terdiri atas empat tahap, yaitu: 

1. Penjelasan materi. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

kepada siswa terhadap pokok materi pelajaran. Guru memberikan gambaran 

umum tentang materi pelajaran yang harus dikuasai yang selanjutnya siswa 

akan diperdalam pada pembelajaran kelompok. Guru dapat menggunakan 

metode ceramah, brainstorming, tanya jawab, presentasi atau demonstrasi. 

Penggunaan media dalam hal ini sangat penting agar penyajian dapat lebih 

menarik. 

2. Belajar Dalam Kelompok. Kelompok dibentuk secara heterogen dan 

mengakomodasi sebanyak mungkin variable pembeda. Melalui pembelajaran 

dalam kelompok, siswa didorong untuk melakukan tukar-menukar informasi 

dan pendapat, mendiskusikan permasalahan secara bersama, membandingkan 

jawaban mereka, dan mengoreksi hal-hal yang kurang tepat. 

3. Penilaian. Penilaian dalam pembelajaran kooperatif dapat dilakukan dalam 

bentuk tes atau kuis. Penilaian dapat dilakukan secara individual maupun 

secara kelompok. Penilaian individual akan memberikan informasi 

kemampuan setiap siswa secara individu, dan penilaian kelompok akan 

memberikan informasi kemampuan setiap kelompok.  

4. Pengakuan Tim. Pada tahap ini, guru memberikan pengakuan dan 

penghargaan terhadap siswa. Pengakuan dan pemberian penghargaan 



diharapkan dapat memotivasi siswa dan tim untuk terus membangkitkan 

semangat berprestasi. 

Dalam implementasinya, efektivitas keempat prinsip dalam prosedur 

pembelajaran kooperatif dapat dikembangkan menjadi enam fase pembelajaran. 

Keenam fase pembelajaran tersebut dapat disajikan dalam table di bawah ini. 

Tabel 2.1. 

Sintaks Strategi Pembelajaran Kooperatif 

Fase-fase Tingkah Laku Guru 

Fase 1 : menyampaikan tujuan dan 

motivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

dan memotivasi siswa. 

Fase 2 : menyajikan informasi Guru menyampaikan informasi 

kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau melalui bahan 

bacaan. 

Fase 3 : Mengorganisasikan siswa 

ke dalam kelompok-kelompok 

belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu 

setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien. 

Fase 4 : Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka 

Fase 5 : Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah dipelajari 

atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase 6 : Memberikan penghargaan Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai baik upaya maupun 

hasil belajar individu atau 

kelompok 

Sumber : Sekunder (diolah) 

http://ktiptk.blogspirit.com/archive/2009/01/26/tgt.html


Strategi pembelajaran kooperatif ini bisa digunakan manakala (Isjoni, 

2007) : 

1. Guru menekankan pentingnya usaha kolektif di samping usaha individual 

dalam belajar. 

2. Jika guru menghendaki seluruh siswa (bukan hanya siswa yang pintar) untuk 

memeroleh keberhasilan dalam belajar. 

3. Jika guru ingin menanamkan bahwa siswa dapat belajar dari teman lainnya, 

dan belajar dari bantuan orang lain. 

4. Jika guru menghendaki untuk mengembangkan kemampuan komunikasi 

siswa. 

5. Jika guru menghendaki meningkatnya motivasi siswa dan menambah tingkat 

partisipasi mereka. 

6. Jika guru menghendaki berkembangnya kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah dan menemukan berbagai solusi pemecahan. 

2.1.4. Prestasi Akademik 

Hasil belajar merupakan gambaran tingkat penguasaan mahasiswa 

terhadap sasaran belajar pada topik bahasan yang dieksperimenkan, yang diukur 

dengan berdasarkan jumlah skor jawaban benar ada soal yang disusun sesuai 

dengan sasaran belajar. Prestasi hasil belajar yang diperoleh oleh siswa adalah 

bentuk prestasi akademik sebagai bukti tertulis ketercapaian pemahaman dan 

kemengertian seorang siswa terhadap mata pelajaran yang dipelajari dalam kurun 

waktu tertentu. 

http://www.anneahira.com/definisi-prestasi.htm


Prestasi akademik dapat didefinisikan sebagai hasil dari usaha seorang 

siswa untuk memahami, mempelajari dan mengerti dengan berbagai disiplin ilmu 

yang dapat bersifat menggembirakan maupun menyedihkan (Azwar, 2001:8) 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi prestasi akademik seseorang, 

yaitu faktor internal/pribadi dan eksternal/lingkungan (Gage & Berliner, 1992; 

Winkel, 1997).  

Faktor internal/pribadi terdiri dari intelegensi, motivasi, dan kepribadian 

yang dijelaskan sebagai berikut : 

1. Taraf inteligensi seseorang dapat tercermin dalam prestasi sekolahnya di 

semua mata pelajaran (Winkel, 1997). Jadi, ada korelasi antara inteligensi 

dengan kesuksesan di sekolah (Gage & Berliner, 1992).  

2. Motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan individu dari perasaan bosan 

menjadi berminat untuk melakukan sesuatu Gage dan Berliner (1992). 

Motivasi merupakan tenaga dorong selama tahapan proses belajar yang 

berfungsi untuk (1) mencari dan menemukan informasi mengenai hal-hal yang 

dipelajari (2) menyerap informasi dan mengolahnya (3) mengubah informasi 

yang diperoleh menjadi suatu hasil (pengetahuan, perilaku, keterampilan, 

sikap, dan kreativitas). 

3. Kepribadian merupakan suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik 

seseorang yang menentukan bagaimana individu dapat menyesuaikan diri 

secara unik dengan lingkungannya (Allport dalam Hurlock, 1978). 

Kepribadian dapat berubah dan dimunculkan dalam bentuk tingkah laku. 

Sedangkan sistam psikofisik adalah kebiasaan-kebiasaan, sikap-sikap, nilai-



nilai, kepercayaan-kepercayaan, keadaan emosi dan dorongan-dorongan. 

Sistem inilah yang akan mendorong seseorang untuk menentukan penyesuaian 

dirinya sebagai hasil belajar atau pengalaman. 

Sedangkan faktor eksternal terdiri dari lingkungan peserta didik, baik 

lingkungan rumah dan keluarga, serta lingkungan belajar dan sekolah. 

1. Lingkungan rumah terutama orang tua, memegang peranan penting serta 

menjadi guru bagi anak dalam mengenal dunianya. Orang tua adalah 

pengasuh, pendidik dan membantu proses sosialisasi anak. Utami Munandar 

(1999) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka 

semakin baik prestasi anak. Termasuk juga sejauh mana keluarga mampu 

menyediakan fasilitas tertentu untuk anak (televisi, internet, dan buku bacaan). 

2. Menurut Ormrod (2006) lingkungan sekolah yang baik adalah lingkungan 

yang nyaman sehingga anak terdorong untuk belajar dan berprestasi.  

2.2.  Kerangka Konseptual 

Gaya kognitif mahasiswa sebagai variable independen memiliki hubungan 

dengan preferensi pembelajaran kooperatif sebagai variable intervening, dan 

memiliki pengaruh terhadap prestasi akademik sebagai variable dependen. Gaya 

kognitif mahasiswa dipilih sebagai faktor presage, dan preferensi pembelajaran 

kooperatif dipilih sebagai faktor process. Untuk faktor product dipilih IPK 

sebagai perwakilan dari prestasi belajar mahasiswa. Gaya Kognitif mahasiswa 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi  focus 

perhatian (extrovert/introvert) dan dimensi pengambilan keputusan 



(thinking/feeling). Berdasarkan landasan teori yang diajukan, maka disusun 

kerangka konseptual penelitian sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

2.3.  Perumusan Hipotesis 

2.3.1. Hubungan Gaya Kognitif dengan Preferensi Pembelajaran Kooperatif 

Dalam teori Human Relation dijelaskan bahwa proses pembelajaran adalah 

untuk memahami bagaiman manusia melakukan dan menghasilkan konsep, 

peraturan, dan prinsip-prinsip dari pengalamannya sebagai pedoman prilakunya di 

kemudian hari. Individu memiliki kecenderungan untuk merasa nyaman dengan 

gaya pembelajaran tertentu. 

Individu yang cenderung extrovert berhasil dan belajar dengan lebih baik 

ketika secara aktif terlibat dalam proyek-proyek dan kelompok diskusi, daripada 

secara pasif mendengarkan instruksi atau mendengarkan kuliah. Individu extrovert 

lebih cocok dengan pembelajaran kooperatif, karena dalam pembelajaran model 

ini mensyaratkan adanya interaksi dengan sesama. 

Individu yang memiliki kecenderungan feeling adalah individu yang 

belajar dengan baik dengan melibatkan pengalaman-pengalaman. Mereka 

berorientasi pada manusia, berempati kepada orang lain, dan terbuka terhadap 
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umpan balik dan diskusi sesame teman lainnya. Individu yang cenderung feeling 

adalah indiidu yang lebih cocok dengan lingkungan pembelajaran kooperatif.  

Hutchinson dan Gul (1997) melakukan penelitian tentang preferensi 

pembelajaran kooperatif mahasiswa akuntansi, dan menemukan hubungan positif 

antara extrovert dan kolektivisme, dengan preferensi pembelajaran kooperatif. 

Alat analisis yang digunakan adalah alat analisis regresi sederhana dan koefisien 

korelasi. 

Ramsay (2000) melakukan penelitian yang berjudul “The Association 

Between Cognitive Style And Accounting Students Preference For Cooperative 

Learning : An Empirical Investigation”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara gaya kognitif dengan metode pembelajaran pada jurusan 

Akuntansi. Alat analisis yang digunakan adalah alat analisis regresi sederhana, 

analisis koefisien korelasi, dan analisis koefisien determinasi. Gaya kognitif yang 

diteliti dalam penleitian ini adalah gaya kognitif berdasarkan Myers Briggs Type 

Indicator (MBTI) yang terdiri dari empat dimensi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dimensi extrovert dan feeling pada gaya kognitif menunjukkan preferensi 

pembelajaran kooperatif. 

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, maka hipotesis  

(H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H1 :  Kecenderungan gaya kognitif berpengaruh terhadap preferensi 

pembelajaran kooperatif 

 



2.3.2. Pengaruh Pembelajaran Kooperatif terhadap Prestasi Akademik 

Dalam teori perkembangan Vygotsky (zone of proximal development-

ZPD), dinyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui proses interaksi sosial, 

yaitu interaksi siswa dengan anggota komunitasnya yang lebih berkompeten 

(masyarakat, keluarga, guru, dan teman sebaya). Interaksi sosial tersebut dapat 

diwujudkan melalui pembelajaran kooperatif, yang akan dapat menciptakan 

terjadinya pemrosesan informasi pada individu siswa, sehingga siswa mampu 

melakukan self-regulation dan menumbuhkan self-efficacy, serta dapat 

berpengaruh positif terhadap motivasi dan hasil belajarnya. 

Pembelajaran Kooperatif memiliki beberapa keunggulan, antara lain 

sebagai berikut (Isjoni, 2007): 

1. Melalui pembelajaran Kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan pada 

guru, tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, 

menemukan informasi dari berbagai sumber dan belajar dari siswa yang lain. 

2. Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengembangkan 

ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya 

dengan ide-ide orang yang lain. 

3. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk 

meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk 

mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal yang positif dengan 

yang lain, mengembangkan kemampuan me-manage waktu, dan 

mengembangkan sikap postif terhadap sekolah. 



4. Melalui pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan siswa 

untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri, menerima umpan balik.  

Pendekatan belajar yang digunakan mahasiswa memiliki pengaruh 

terhadap prestasi akademik yang diraih oleh mahasiswa (Hapsari, 2010). 

Pembelajaran kooperatif mengarah kepada peningkatan prestasi akademik (Slavin, 

1995). Di samping itu, penerapan pembelajaran kooperatif dapat mempercepat 

perolehan beberapa keterampilan inti, seperti: keterampilan kognitif, keterampilan 

afektif, berpikir kritis, dan berdampak pada pengukuran prestasi dan sikap, pada 

tingkat pendidikan dasar (SD/SLTP), menengah (SMU/SMK), dan pendidikan 

tinggi. Dengan landasan kerja student led discussion, khusus bagi siswa yang 

prestasinya rendah, kebermanfaatan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan 

motivasinya, prestasi akademiknya, dan nilai-nilai sosial seperti kepekaan dan 

toleransi (Lundgren, 1994). 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu berkaitan dengan pembelajaran 

kooperatif dan prestasi akademik, maka hipotesis (H2) yang diajukan adalah : 

H2: Preferensi pembelajaran kooperatif berpengaruh terhadap prestasi 

akademik mahasiswa 

 

2.3.3. Pengaruh Tidak Langsung Gaya Kognitif Mahasiswa terhadap 

Prestasi Akademik Mahasiswa Melalui Variabel Preferensi 

Pembelajaran Kooperatif 

Individu dalam belajar memiliki berbagai macam cara, ada yang belajar 

dengan cara mendengarkan, membaca serta menemukan. Cara belajar yang 



beraneka ragam tersebut dikenal sebagai gaya belajar yang dipengaruhi oleh 

kepribadian, struktur kognitif dan pengalamannya. Mahasiswa yang memahami 

kecenderungan gaya belajarnya atau kecenderungan gaya belajarnya mirip dengan 

gaya belajar yang digunakan pengajarnya, akan memiliki IPK yang tinggi 

(Prastiti, 2009). Mengajar siswa dengan cara yang sesuai dengan gaya 

pembelajaran yang mereka sukai dapat menghasilkan sikap yang lebih positif 

terhadap pembelajaran (Griggs dan Dunn, 1996 ; Hapsari, 2010).  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba untuk meneliti 

pengaruh tidak langsung dari gaya kognitif mahasiswa terhadap prestasi akademik 

mahasiswa melalui preferensi pembelajaran kooperatif, maka hipotesis (H3) yang 

diajukan adalah sebagai berikut : 

H3 : Kecenderungan gaya kognitif mahasiswa berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap prestasi akademik mahasiswa melalui preferensi 

pembelajaran kooperatif. 

Gambar 2.3.  

Hubungan Extrovert, Introvert, Preferensi Pembelajaran Kooperatif, dan 

Prestasi Akademik 

 Pembelajaran Kooperatif Pembelajaran Non Kooperatif 

Extrovert Prestasi (+) Prestasi (-) 

Introvert Prestasi (-) Prestasi (+) 

 

Gambar 2.4.  

Hubungan Thinking, Feeling, Preferensi Pembelajaran Kooperatif, dan 

Prestasi Akademik 

 Pembelajaran Kooperatif Pembelajaran Non Kooperatif 

Thinking Prestasi (-) Prestasi (+) 

Feeling Prestasi (+) Prestasi (-) 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pembahasan berikut ini menyangkut pada metode penelitian yang 

digunakan untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan pada bagian 

sebelumnya. MetodE penelitian pada bab ini meliputi jenis penelitian, populasi 

dan sampel, sumber data penelitian, metoda pengumpulan data, dan metodE 

analisis. 

3.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory research), 

yaitu penelitian yang menjelaskan ada atau tidaknya hubungan kausal antara 

variabel-variabel yang diteliti melalui suatu pengujian hipotesis yang diajukan 

(Singarimbun dan Effendi, 1995). Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji 

apakah hubungan yang diperkirakan memang terbukti dan jawaban atas 

pertanyaan penelitian telah diperoleh. Penelitian ini biasanya bertujuan untuk 

menjelaskan aspek terjadinya sebuah hubungan atau memastikan terjadinya 

perbedaan-perbedaan di antara beberapa variabel atau pun independensi dua 

faktor atau lebih dalam sebuah situasi (Sekaran, 2003:162). Menurut Jogiyanto 

(2004) penelitian explanatory adalah penelitian yang mencoba menjelaskan 



fenomena yang ada. Dalam  hal ini, peneliti berusaha mencari jawaban terhadap 

fenomena suatu permasalahan yang diajukan. 

 

3.2.  Populasi dan  Sampel 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002 : 115), populasi adalah 

sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik 

tertentu. Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek 

penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, 

nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya sehingga objek-objek ini dapat 

menjadi sumber data penelitian (Bungin, 2004:99). Populasi yang diambil dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya (JAFEUB) yang sedang menempuh semester akhir pada 

semester ganjil 2010/2011. Dengan dilakukannya penelitian ini di tempat penulis 

menempuh kuliah, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi kemajuan 

JAFEUB ke depannya. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan sampel. Ide dasar dari pengambilan 

sampel adalah dengan menyeleksi bagian dari elemen-elemen populasi, 

kesimpulan tentang keseluruhan populasi dapat diperoleh (William dan Cooper, 

1996:214). Sampel adalah sebagian dari elemen-elemen populasi yang digunakan 

dalam penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002:115). Menurut Sekaran 

(2003:127), terdapat dua tipe utama desain pengambilan sampel, yaitu 

pengambilan sampel dengan probablitias dan non probabilitas. Pengambilan 

dengan probabilitas terjadi apabila elemen populasi memiliki peluang yang 



diketahui untuk terpilih sebagai subjek dalam sampel. Sedangkan pengambilan 

non probabilitas apabila probabilitas elemen dalam populasi untuk terpilih sebagai 

subjek sampel tidak diketahui. Pada penelitian ini, populasi penelitian yang dipilih 

dapat diketahui dengan pasti jumlahnya dan cara pengambilan sampel yang dipilih 

adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah responden yang 

memenuhi kriteria tertentu, yaitu mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah 

Praktikum Auditing.  

Dalam pengambilan sampel, bila subjeknya kurang dari 100, maka lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika 

populasinya lebih dari 100, maka dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% atau 

lebih (Arikunto, 2002:107). Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 217 

orang. Bungin (2004:105) menyebutkan rumus penghitungan sampel sebagai 

berikut : 

 

Keterangan : 

n : jumlah sampel yang dicari 

N : jumlah populasi 

d : nilai presisi (dalam penelitian ini ditentukan 90% atau d = 0,01) 

 

Dengan menggunakan rumus di atas, maka sampel dalam penelitian ini 

adalah : 

 

Dari perhitungan di atas, maka ditentukan sampel dalam penelitian ini 

adalah sebesar 70 (dibulatkan) 



3.3.  Data Penelitian 

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematik yang standar untuk 

memeroleh data yang diperlukan dalam penelitian. Metoda pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda survey. Metoda survey yang 

dilakukan, yaitu melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data. Survey adalah mengajukan pertanyaan pada 

orang-orang dan merekam jawabannya untuk dianalisis (William dan Cooper, 

1996:287). Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpul.an data melalui 

pertanyaan tertulis, serta dijawab secara tertulis pula (Indriantoro dan Supomo, 

2002:154). 

Tahapan-tahapan membangun kuesioner menurut Jogiyanto (2004) adalah 

sebagai berikut : 

1. Melakukan pembentukan item-item 

Pembentukan awal dimaksudkan untuk mendapatkan nama-nama konstruk 

dan item-item pertanyaan awal yang membentuk konstruk-konstruk yang 

diinginkan. Pembentukan item-item awal ini bias menggunakan hasil-hasil 

penelitian sebelumnya dan harus sesuai dengan teori yang relevan. 

2. Melakukan tes awal (pretest) 

Tes awal (pretest) adalah tes atau uji untuk meyakinkan bahwa item-item 

pertanyaan awal dapat dimengerti oleh calon partisipan atau responden survey. 

Tujuan utama dari pretest adalah untuk menguji validitas isi (content validity) 

yang meyakinkan seberapa besar item-item di insrumen mewakili konsep yang 

diukur. 



3. Melakukan uji instrumen 

Instrumen yang sudah dikembangkan di tahap sebelumnya perlu diuji validitas 

dan realibilitasnya. Uji ini terdiri dari dua tahap, yaitu : 

a. Uji pilot 

Melakukan uji pilot dari keseluruhan instrument. Uji pilot dapat dilakukan 

sekali atau dua kali. Uji pilot pertama merupakan uji pilot awal, dan uji 

pilot kedua merupakan uji pilot skala penuh. 

b. Uji lapangan akhir 

Uji lapangan merupakan pengujian yang menggunakan data lapangan yang 

benar-benar digunakan di penelitian. 

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak 

melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara 

individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian 

atau kegiatan, dan hasil pengujian (Indriantoro dan Supomo, 2002:147). Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengirimkan kuesioner yang 

telah disusun sebelumnya untuk diisi oleh responden. Peneliti menyebarkan 

kuesioner secara langsung dan menjelaskan penelitian secara ringkas, serta 

menjelaskan cara pengisian kuesioner. Peneliti memberikan waktu selama kurang 

lebih 15 menit bagi responden untuk melakukan pengisian kuesioner. 

 



3.4.  Variabel dan Instrumen Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai 

untuk unit observasi atau individu yang berbeda. Variabel memberikan gambaran 

yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena yang digeneralisasi dalam 

konstruk (Indriantoro dan Supomo, 2009:61). 

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel independen, 

variabel dependen, dan variabel intervening. Variabel independen adalah tipe 

variabel yang menjelaskan atau memengaruhi variabel yang lain. Sedangkan 

variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2002 : 63). Variabel intervening 

adalah tipe variabel yang memengaruhi hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel 

intervening merupakan variabel yang terletak di antara variabel-variabel 

independen dengan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak 

langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen (Indriantoro dan 

Supomo, 2002:66). 

Pada penelitian ini, variabel independen dilambangkan dengan X, 

sedangkan variabel terikat dilambangkan dengan Y. Variabel intervening 

dilambangkan dengan Z. Adapun variabel independen adalah sebagai berikut : 

X :  Gaya Kognitif tipe Myers Briggs Type Indicator (MBTI) yang merupakan 

suatu alat ukur untuk mengenali preferensi seseorang atau kelompok, yaitu 

dengan melihat delapan preferensi kepribadian yang dibagi dalam empat 

skala yang berlawanan. Dalam  penelitian ini hanya dipaparkan mengenai 



dua dimensi dari empat dimensi MBTI, yaitu (1) dimensi fokus perhatian 

seseorang (extrovert/introvert), dan (2) dimensi pengambilan keputusan 

(sensing/feeling). Instrumen yang digunakan dalam pengukuran gaya 

kognitif mahasiswa adalah kuesioner tes psikologi untuk MBTI yang 

dikembangkan oleh ahli psikolog. 

Variabel intervening adalah sebagai berikut :. 

Z :  Preferensi Pembelajaran Kooperatif, yaitu strategi pengajaran yang sukses 

dengan mengunakan tim-tim kecil. Masing-masing tim terdiri dari siswa 

dari tingkat kemampuan yang berbeda, menggunakan berbagai aktivitas 

belajar untuk meningkatkan pemahaman  tentang suatu subjek. Setiap 

anggota tim bertanggung jawab tidak hanya untuk belajar apa yang 

diajarkan tetapi juga untuk membantu rekan belajar, sehingga menciptakan 

suasana prestasi bersama-sama. Siswa bekerja melalui penugasan sampai 

semua anggota kelompok berhasil memahami dan menyelesaikannya 

(Kagan, 1994 ; Dimyati, 1999). Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur preferensi pembelajaran kooperatif mahasiswa adalah dengan 

kuesioner yang dibuat peneliti dari modifikasi kuesioner penelitian 

sebelumnya yang sudah ada dan  telah diuji validitas konten dan 

reliabilitasnya.  

Sedangkan variable terikat adalah sebagai berikut : 

Y :  Prestasi Belajar Mahasiswa yang diproksikan dengan pemahaman materi 

perkuliahan dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Instrumen yang 

digunakan dalam pengukuran prestasi akademik mahasiswa adalah dengan 



kuesioner yag dibuat oleh peneliti. Variabel ini dipengaruhi oleh Z 

(preferensi pembelajaran kooperatif) sebagai variabel intervening antara X 

dan Y.  

Berikut adalah hasil uji coba atas validitas konten dan reliabilitas dari 

kuesioner yang disebarkan peneliti.  

Tabel 3.3 

Hasil Uji Coba Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel Item Validitas Keputusan Koef.  

Alpha 

Cronbach 

Korelasi 

(R) 

Signifikan 

(p) 

Extrovert 

(X1) 

X1.1 0,784 0,000 Valid 0,900 

(reliabel) X1.2 0,784 0,000 Valid 

X1.3 0,704 0,001 Valid 

X1.4 0,704 0,001 Valid 

X1.5 0,607 0,005 Valid 

X1.6 0,607 0,005 Valid 

X1.7 0,668 0,001 Valid 

X1.8 0,668 0,001 Valid 

X1.9 0,784 0,000 Valid 

X1.10 0,784 0,000 Valid 

Feeling (X2) X2.1 0,572 0,008 Valid 0,902 

(reliabel) X2.2 0,572 0,008 Valid 

X2.3 0,722 0,000 Valid 

X2.4 0,722 0,000 Valid 

X2.5 0,773 0,000 Valid 

X2.6 0,773 0,000 Valid 

X2.7 0,624 0,003 Valid 

X2.8 0,624 0,003 Valid 

X2.9 0,810 0,000 Valid 

X2.10 0,810 0,000 Valid 

Preferensi 

Pembelajaran 

Kooperatif 

(Z) 

Z.1 0,728 0,000 Valid 0,762 

(reliabel) Z.2 0,716 0,000 Valid 

Z.3 0,665 0,001 Valid 

Z.4 0,429 0,059 Kurang Valid 

karena pengaruh 



juml. sampel 

Z.5 0,601 0,005 Valid 

Z.6 0,680 0,001 Valid 

Z.7 0,583 0,007 Valid 

Z.8 0,280 0,233 Kurang valid karena 

pengaruh juml. 

Sampel 

Z.9 0,585 0,007 Valid 

Prestasi 

Akademik 

(Y1) 

Y1.1 0,864 0,000 Valid 0,858 

(reliabel) Y1.2 0,845 0,000 Valid 

Y1.3 0,772 0,000 Valid 

Y1.4 0,905 0,000 Valid 

Sumber : Primer (diolah) 

 

3.5.  Uji Kualitas Data 

3.5.1. Uji validitas 

Validitas terkait dengan seberapa baik konsep strudi didefinisikan oleh 

instrument-instrumen pengukuran. Uji validitas mengemukakan seberapa jauh 

suatu tes atau suatu set dari operasi-operasi mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Jogiyanto, 2004:126). Informasi validitas menunjukkan tingkat dari kemampuan 

tes untuk mencapai sasarannya. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui setiap 

item pertanyaan dari kuesioner telah mengungkapkan secara pasti mengenai apa 

yang diteliti. Singkatnya, uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat 

keakuratan instrumen pengukur yang digunakan dalam mengukur variabel 

penelitian. Cara yang dilakukan adalah dengan analisis item. Setiap nilai yang ada 

pada setiap item pertanyaan dikorelasikan dengan nilai total seluruh item 

pertanyaan dengan taraf signifikansi 5% (Sugiyono, 2005). 



Uji validitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui analisis 

butir-butir. Untuk menguji suatu butir, maka skor total valid tidaknya suatu item 

dapat diketahui dengan membandingkan antara angka korelasi product moment 

pearson (r hitung) pada level signifikansi 0,05 nilai kritisnya. Apabila angka 

korelasi berada di atas nilai kritis atau angka probabilitasnya berada di bawah atau 

sama dengan (P<0,05 ; P=0,05), berarti instrument penelitian itu valid (Ghozali, 

2006:41). 

3.5.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas suatu pegukur menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari 

suatu instrument yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses 

“kebaikan” dari suatu pengukur (Sekaran, 2002:82). Reliabilitas menunjukkan 

akurasi dan ketepatan dari pengukurnya. Suatu pengukur dikatakan reliabel (dapat 

diandalkan) jika dapat dipercaya, dan dikatakan konsisten jika beberapa 

pengukuran terhadap subyek yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda 

(Jogiyanto, 2004:132). 

Uji reliabilitas adalah dengan menguji skor antar item dengan tingkat 

signifikansi 0,05 sehingga apabila angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari 

nilai kritis, berarti item tersebut dikatakan reliabel. Untuk menguji reliabilitas 

instrument digunakan uji Cronbach Alpha yang artinya bahwa Cronbach Alpha 

(koefisien keandalannya) harus lebih dari 0,6 (Ghozali, 2006:42).  

 

3.6.  Metode Analisis Data 



Metode  analisis data merupakan proses penyederhanaan data agar lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data terkumpul dari lapangan, 

selanjutnya diakukan pengolahan terlebih dahulu (editing dan konversi data) agar 

data yang tersebar luas dalam item-item kuesioner dapat dibuat lebih ringkas dan 

lebih sederhana dengan bantuan program SPSS. Selanjutnya, analisis dilakukan 

agar data mentah yang diperoleh dari lapangan mempunyai arti dan makna 

sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan. 

3.6.1.  Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memperoleh hasil yang tidak bias. 

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik meliputi : 

1. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Pengujian asumsi multikolonieritas ini dilakukan dengan 

mendeteksi nilai VIF dan Tolerance. Jika nilai VIF ≤ 10 dan nilai Tolerance ≥ 

0,1, maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi 

multikolonieritas antar variabel independen. 

2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

adalah korelasi antara kesalahan pengganggu. Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Uji ini dilakukan dengan melihat hasil 



Durbin Watson (DW). Autokorelasi tidak terjadi jika DW-hitung diantara nilai 

dU<DWhitung<4-dU (Ghozali, 2006:99).  

3. Uji Heterkoskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas. Jika berbeda, maka disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian ini terdapat pada scatter plot 

yang dapat dilihat pada pola sebaran serta titik menyebar di atas dan di bawah 

angka nol ada sumbu Y, maka hal ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.6.2.  Uji Asumsi Path 

Model analisis path digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar 

variable dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak 

langsung seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2008:2). 

Dalam penggunaan path analysis disyaratkan perlunya dipenuhi dahulu beberapa 

uji persyaratan analisis atau uji asumsi path, dengan maksud agar diperoleh 

perkiraan yang tidak bias dan efisien dari persamaan regresi linier berganda. 

Beberapa asumsi path yang harus dpenuhi adalah : 

1. Uji Linieritas 

Menurut Santoso (2004:115), uji linieritas dilakukan untuk mengetahui model 

yang digunakan linier atau tidak. Asumsi ini dapat dilihat dengan 



menggunakan scatterplot (diagram pencar) seperti yang digunakan untuk 

deteksi data outlier, dengan memberikan tambahan garis regresi. 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan analisis grafik 

(Ghozali, 2001:110). Normalitas data dapat diketahui dengan pengujian 

Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap setiap variabel. Pada 

pengujian ini, kaidah keputusan yang digunakan adalah jika signifikansi lebih 

besar dari α = 0,05 (taraf kesalahan 5%), maka dapat dikatakan data tersebut 

normal.  

3.6.3.  Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan kerangka teoritik dan kerangka hipotesis pada penelitian ini, 

maka analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis) untuk menguji 

hipotesis penelitian yang dapat menjelaskan arah dan kuatnya hubungan antara 

variabel-variabel yang diidentifikasi. 

Alasan menggunakan path analysis adalah karena dengan alat ini dapat 

dijelaskan  tata hitung antar variabel dan hubungan mana yang diperhitungkan 

karena dianggap penting. Path analysis ini memungkinkan dilakukannya analisis 

terhadap serangkaian hubungan secara simultan sehingga memberi efisiensi secara 

statistik. 

Dalam studi ini, path analysis digunakan untuk menganalisis data yang 

diperoleh karena dari model yang disusun terdapat keterkaitan hubungan antara 



sejumlah variabel yang dapat diestimasi secara simultan. Selain itu, variabel 

dependen pada suatu hubungan yang sudah ada, akan menjadi variabel 

independen pada hubungan selanjutnya. 

3.6.3.1 Model Kajian Analisis Jalur (Path Analysis) 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumya, diduga bahwa (1) 

terdapat hubungan antara dua dimensi gaya kognitif terhadap preferensi 

pembelajaran kooperatif, (2) pembelajaran kooperatif berpengaruh positif 

terhadap prestasi akademik mahasiswa. Secara teoritis, hubungan tersebut akan 

nampak seperti Gambar 3.1 berikut ini : 

Gambar 3.1. 

Model Path Analysis Penelitian 

 

Keterangan : 

1. Panah satu arah (p1, p2, dan p3) dihitung menggunakan regresi 

variabel dibakukan secara parsiil pada setiap persamaan melalui 

analisis regresi 

2. Pengaruh langsung Gaya Kognitif Mahasiswa (X) ke Prestasi 

Akademik Mahasiswa (Y) = p1 

Preferensi 

Pembelajaran 

Kooperatif 

(Z) 

 

Prestasi 

Akademik 

Mahasiswa 

(Y) 

 

Extrovert 

(X1) 

 

Feeling 

(X2) 

 

P2 

P2 

P1 

P1 

P3 



3. Pengaruh tidak langsung Gaya Kognitif Mahasiswa (X) ke Prestasi 

Akademik Mahasiswa (Y), yaitu dari Gaya Kognitif (X) ke Preferensi 

Pembelajaran Kooperatif (Z) baru kemudian ke Prestasi Akademik (Y) 

= p2 x p3.  

Model tersebut bila dinyatakan dalam bentuk persamaan model struktural, 

maka akan nampak sebagai berikut : 

1. Z = b1.X1+b2.X2 + e1 

2. Y1 = b1.X1+b2.X2 + b3.Z + e2 

3. Y2 = b1.X1+b2.X2 + b3.Z + e3 

Keterangan : 

Z  : preferensi pembelajaran kooperatif 

Y  : prestasi akademik mahasiswa 

b1…3 : koefisien arah regresi 

X  : gaya kognitif mahasiswa 

e1…3 : error 

 

Total pengaruh hubungan dari Gaya Kognitif (X) ke Prestasi Akademik 

(Y) sama dengan pengaruh langsung Gaya Kognitif (X) ke Prestasi Akademik (Y) 

(koefisien path atau regresi p1) ditambah pengaruh tidak langsung, yaitu koefisien 

path dari Gaya Kognitif (X) ke Preferensi Pembelajaran Kooperatif (Z), yaitu p2 

dikalikan dengan koefisien path dari Preferensi Pembelajaran Kooperatif (Z) ke 

Prestasi Akademik (Y), yaitu regresi p3.  

Pengaruh langsung X ke Y     = p1 

Pengaruh tidak langsung X ke Z  ke Y   = P2 x p3 

Total Pengaruh (korelasi X ke Y)    = p1+(p2 x p3) 

Untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji sebagai berikut : 

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 



Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variabel-variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan 

membandingkan nilai statistik dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai 

statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka 

hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen. Uji t dilakukan terhadap kedua 

model regresi di atas. 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistic F ini digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji F dapat dilakukan 

dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut 

tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F table, maka hipotesis nol 

ditolak dan menerima hipotesis alternative. Uji F juga dilakukan terhadap 

kedua model regresi di atas. 

 

 

 



 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1.  Deskriptif Data 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (FE-UB) yang telah 

dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Seperti yang telah disebutkan 

pada bab sebelumnya, penelitian ini menggunakan metoda survey yaitu dengan 

menyebarkan kuesioner di Jurusan Akuntansi FE-UB. Peneliti memilih responden 

secara random/acak dengan pertimbangan mahasiswa tersebut sedang menempuh 

semester akhir. Pengumpulan data dilakukan peneliti selama kurang lebih dua 

minggu dengan menyebarkan kuesioner penelitian secara langsung.  

Jumlah kuesioner yang disebarkan pada mahasiswa Jurusan Akuntansi FE-

UB sejumlah 150 buah. Adapun Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 119 

buah. Sedangkan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 31 buah. Setelah 

diperiksa terdapat 15 buah kuesioner yang tidak dapat digunakan karena terdapat 

data yang tidak diisi lengkap atau terdapat bias. Dengan demikian, tingkat respon 

rate dalam penelitian ini adalah 69,3% dan kuesioner yang dapat diolah adalah 

sebanyak 104 buah sebagai sampel dalam penelitian ini. 

 

 

 



 

 

Tabel 4.1 

Sampel dan Tingkat Pengembalian 

Jumlah Sampel 

Jumlah kuisioner yang tidak kembali 

Kuisioner yang kembali 

Kuisioner yang digugurkan 

Kuisioner yang digunakan 

150 

  31 

 119 

 15 

 104 

Tingkat Pengembalian (respon rate) 

Tingkat Pengembalian yang digunakan (usable respon rate) 

   79,3% 

   69,3% 

Sumber: Data Primer (diolah) 

 

Untuk mengetahui gambaran umum mengenai responden yang menjadi 

data penelitian ini, tabel-tabel berikut ini akan memberikan penjelasan secara 

menyeluruh berdasarkan beberapa komposisi tertentu. Tabel 4.2 di bawah ini 

memperlihatkan komposisi responden berdasarkan jenis kelamin. 

Tabel 4.2 

Komposisi Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 

1 

2 

Laki-Laki 

Perempuan 

31 

73 

29,8% 

70,2% 

 Jumlah 104 100% 

Sumber: Data Primer (diolah) 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan jenis 

kelamin berjumlah 104 orang. Komposisi dari 104 orang responden tersebut 

adalah jenis kelamin laki-laki berjumlah 31 orang dengan persentase 29,8 %. 

Sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 73 orang dengan persentase 

70,2%. Berdasarkan komposisi yang terbagi dua tersebut, yang merupakan 

komposisi tertinggi adalah jenis kelamin perempuan, dan komposisi terendah 

adalah jenis kelamin laki-laki. 



Komposisi responden yang menjadi objek penelitian berdasarkan angkatan 

responden 

Tabel 4.3 

Komposisi Responden berdasarkan Angkatan 

No Angkatan Jumlah Prosentase 

1 

2 

2006 

2007 

0 

104 

0% 

100% 

 Jumlah 104 100% 

Sumber: Data Primer (diolah) 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa semua responden berasal dari 

angkatan yang sama, yaitu angkatan 2007 dengan jumlah persentase 100%. 

Komposisi responden yang menjadi objek penelitian berdasarkan IPK 

responden 

Tabel 4.4 

Komposisi Responden berdasarkan IPK 

No. IPK Jumlah Prosentase 

1 4 - 0% 

2 3,50-3,99 48 46,2% 

3 3,00-3,49 52 50% 

4 2,50-2,99 4 3,8% 

5 2,00-2,49 - 0% 

6 1,50-1,99 - 0% 

Sumber: Data Primer (diolah) 

 

Berdasarkan tabel di atas, ditunjukkan bahwa dari 104 responden terdapat 

4 orang yang memiliki IPK antara 2,50-2,99 dengan persentase 3,8%, 52 orang 

yang memiliki IPK antara 3,00-3,49 dengan persentase 50%, dan 48 orang yang 

memiliki IPK antara 3,50-3,99 dengan persentase 46,2%. Sedangkan 0 orang yang 

memiliki IPK selain yang disebutkan sebelumnya. 

4.1.1.  Deskriptif Variabel Gaya Kognitif Mahasiswa (X) 



Gaya Kognitif yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 

dimensi, yaitu dimensi fokus perhatian (extrovert/introvert) dan dimensi 

pengambilan keputusan (thinking/feeling). Variabel dummy digunakan untuk 

menentukan kecenderungan tipe gaya kognitif mahasiswa, sedangkan untuk 

pengukurannya menggunakan total skor dari variable dummy. Variabel 

independen Gaya Kognitif dimensi Fokus Perhatian hanya akan memiliki satu 

variabel dummy, karena Fokus Perhatian hanya memiliki dua kategori, yaitu 1 

untuk extrovert dan 0 untuk introvert. Variabel independen Gaya Kognitif dimensi 

Pengambilan Keputusan juga memiliki satu variabel dummy, karena Pengambilan 

Keputusan hanya memiliki dua kategori, yaitu 1 untuk feeling dan 0 untuk 

thinking. Deskriptif data untuk masing-masing dimensi adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Penyusunan Variabel Dummy 

Variabel Kode Dummy Fokus 

Perhatian 

Dummy 

Pengambilan 

Keputusan 

Fokus Perhatian 

Extrovert 

Introvert 

 

1 

0 

 

Pengambilan Keputusan 

Feeling 

Thinking 

  

1 

0 

Sumber: Data Primer (diolah) 

 

Distribusi frekuensi jawaban responden yang berjumlah 70 orang untuk 

variabel independen Gaya Kognitif dimensi Fokus Perhatian adalah sebagai 

berikut : 

 



 

 

 

 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Variabel Gaya Kognitif Dimensi Fokus Perhatian (X1) 

Indikator 

Skor* 

Mean 

 

Standar 

Deviation  

1 0 

(%) (%) 

X11 63 37 0,6346 0,48387 

X12 63 37 0,6346 0,48387 

X13 58 42 0,5769 0,49644 

X14 58 42 0,5769 0,49644 

X15 66 34 0,6635 0,47481 

X16 66 34 0,6635 0,47481 

X17 81 19 0,8077 0,39602 

X18 81 19 0,8077 0,39602 

X19 59 41 0,5865 0,49484 

X110 59 41 0,5865 0,49484 

Rata-rata 6,5385 3,05587 

Sumber: Data primer (diolah) 

Keterangan :  1 = Extrovert 

  0 = Introvert  

 

Distribusi frekuensi jawaban responden yang berjumlah 70 orang untuk 

variabel independen Gaya Kognitif dimensi Pengambilan Keputusan adalah 

sebagai berikut : 



 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Gaya Kognitif Dimensi Pengambilan 

Keputusan (X2) 

Indikator 

Skor* 

Mean 

 

Standar 

Deviation 

1 0 

(%) (%) 

X21 85 15 0,8462 0,36255 

X22 85 15 0,8462 0,36255 

X23 79 21 0,7855 0,41038 

X24 79 21 0,7855 0,41038 

X25 56 44 0,5577 0,49907 

X26 56 44 0,5577 0,49907 

X27 50 50 0,5000 0,50242 

X28 50 50 0,5000 0,50242 

X29 76 24 0,7956 0,42939 

X210 76 24 0,7956 0,42939 

Rata-rata 6,9038 3,10189 

Sumber: Data primer (diolah) 

Keterangan :  1 = Feeling 

   0 = Thinking 

 

4.1.2.  Deskriptif Variabel Preferensi Pembelajaran Kooperatif (Z) 

Distribusi frekuensi yang dikumpulkan dari kuesioner variabel Preferensi 

Pembelajaran Kooperatif ditunjukkan pada tabel berikut : 



 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Variabel Preferensi Pembelajaran Kooperatif(Z) 

Indikator 

Skor* 

Mean 

 

Standar 

Deviation 

5 4 3 2 1 

(%) (%) (%) (%) (%) 

Z1 23 49 7 19 2 3,7212 1,08347 

Z2 22 48 16 12 2 3,7692 0,98760 

Z3 2 53 9 18 0 3,7500 0,98286 

Z4 12 69 5 13 2 3,7596 0,88674 

Z5 24 48 6 21 1 3,7308 1,08145 

Z6 22 47 5 26 0 3,6538 1,09517 

Z7 21 46 11 19 3 3,6346 1,10654 

Z8 26 37 4 33 1 3,5385 1,22215 

Z9 21 35 9 35 1 3,4038 1,19480 

Rata-rata 32,9615 6,77936 

Sumber: Data primer (diolah) 

Keterangan: 5 = Sangat Setuju 

4 = Setuju 

3 = Ragu-ragu 

2 = Tidak Setuju 

1 = Sangat Tidak Setuju 

4.1.3.  Deskriptif Variabel Prestasi Akademik (Y1) 

Distribusi frekuensi yang dikumpulkan dari kuesioner variabel Prestasi 

Akademik Mahasiswa  ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Variabel Prestasi Akademik (Y1) 

Indikator 

Skor* 

Mean 

 

Standar 

Deviation 

5 4 3 2 1 

(%) (%) (%) (%) (%) 

Z1 14 55 4 26 1 3,5577 1,05965 

Z2 17 56 1 17 0 3,7308 0,94746 

Z3 23 45 1 22 0 3,6923 1,06194 

Z4 23 46 1 21 0 3,7115 1,04902 

Rata-rata 14,6923 3,29482 

Sumber: Data primer (diolah) 



. 

4.2.  Hasil Uji Kualitas Data 

Hasil pengumpulan data dari responden perlu diuji untuk menguji 

kesahihan dan keandalan data dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas 

instrument penelitian. Instumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel apabila 

koefisien korelasi menghasilkan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, dan 

koefisien keandalannya (Cronbach Alpha) lebih besar dari 0,6.  

Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap 

variabel-variabel dalam instrumen penelitian. 



 

Tabel 4.10 

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Variabel Item Validitas Keputusan Koef.  Alpha 

Cronbach Korelasi 

(R) 

Signifikan 

(p) 

Extrovert 

(X1) 

X1.1 0,607 0,000 Valid 0,848 

(reliable) X1.2 0,607 0,000 Valid 

X1.3 0,740 0,000 Valid 

X1.4 0,740 0,000 Valid 

X15 0,621 0,000 Valid 

X1.6 0,621 0,000 Valid 

X1.7 0,680 0,000 Valid 

X1.8 0,680 0,000 Valid 

X1.9 0,611 0,000 Valid 

X1.10 0,611 0,000 Valid 

Feeling (X2) X2.1 0,781 0,000 Valid 0,883 

(reliable) X2.2 0,781 0,000 Valid 

X2.3 0,853 0,000 Valid 

X2.4 0,853 0,000 Valid 

X2.5 0,612 0,000 Valid 

X2.6 0,612 0,000 Valid 

X2.7 0,667 0,000 Valid 

X2.8 0,667 0,000 Valid 

X2.9 0,646 0,000 Valid 

X2.10 0,646 0,000 Valid 

Preferensi 

Pembelajaran 

Kooperatif 

(Z) 

Z.1 0,612 0,000 Valid 0,870 

(reliable) Z.2 0,734 0,000 Valid 

Z.3 0,724 0,000 Valid 

Z.4 0,630 0,000 Valid 

Z.5 0,711 0,000 Valid 

Z.6 0,736 0,000 Valid 

Z.7 0,671 0,000 Valid 

Z.8 0,740 0,000 Valid 

Z.9 0,753 0,000 Valid 

Prestasi 

Akademik 

(Y1) 

Y1.1 0,770 0,000 Valid 0,812 

(reliable) Y1.2 0,794 0,000 Valid 

Y1.3 0,822 0,000 Valid 

Y1.4 0,814 0,000 Valid 



Sumber: Data primer (diolah) 

 

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. Pengujian 

juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6, sehingga instrument 

dinyatakan reliable.  

 

4.3.  Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji Regresi Linier 

Berganda. Serangkaian uji dapat dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk 

dapat memenuhi persyaratan BLUE (Best Linier Unbiased Estimator), yaitu uji 

gejala multikolinearitas, uji gejala autokorelasi, dan uji gejala heteroskedastisitas. 

4.3.1.  Uji Gejala Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

antara variabel independen. Metoda yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas dengan menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Factor). 

Nilai VIF lebih kecil dari angka 10 (VIF<10), dan Tolerance lebih dari 0,1 

(Tolerance>0,1), menunjukkan tidak terdapat gejala multikolinearitas dengan 

variabel bebas yang lainnya. 

Tabel berikut menunjukkan hasil uji gejala multikolinearitas pada model 

regresi pertama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Z = b1.X1+b2.X2 + e1 

 

 

 



 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolinearitas Model Regresi Z = b1.X1+b2.X2+e1 

No. Variabel Tolerance VIF 

1 Extrovert (X1) 0,857 1,167 

2 Feeling (X2) 0,857 1,167 

Sumber : Data Primer (Diolah) 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.11 di atas, nilai VIF pada kedua 

variabel independen menghasilkan nilai lebih kecil dari 10, dan Tolerance dengan 

nilai lebih dari 0,1. Hasil tersebut menunjukkan tidak dijumpai gejala 

multikolinearitas antar variabel independen. 

Tabel berikut menunjukkan hasil uji gejala multikolinearitas pada model 

regresi kedua, yaitu Y1 = b1.X1+b2.X2 + b3.Z + e2 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Multikolinearitas Model Regresi Y1 = b1.X1+b2.X2+b3.Z+e2 

No. Variabel Tolerance VIF 

1 Extrovert (X1) 0,579 1,727 

2 Feeling (X2) 0,638 1,569 

3 Preferensi Pembelajaran Kooperatif (Z) 0,431 2,320 

Sumber : Data Primer (Diolah) 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.12 di atas, nilai VIF pada 

variabel keseluruhan pada model regresi menghasilkan nilai lebih kecil dari 10, 

dan Tolerance dengan nilai lebih dari 0,1. Hasil tersebut menunjukkan tidak 

dijumpai gejala multikolinearitas antar variabel independen. 

Tabel berikut menunjukkan hasil uji gejala multikolinearitas pada model 

regresi kedua, yaitu Y2 = b1.X1+b2.X2 + b3.Z + e3 

 

 

 



 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Multikolinearitas Model Regresi Y2 = b1.X1+b2.X2+b3.Z+e3 

No. Variabel Tolerance VIF 

1 Extrovert (X1) 0,579 1,727 

2 Feeling (X2) 0,638 1,569 

3 Preferensi Pembelajaran Kooperatif (Z) 0,431 2,320 

Sumber : Data Primer (Diolah) 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.13 di atas, nilai VIF pada 

variabel keseluruhan pada model regresi menghasilkan nilai lebih kecil dari 10, 

dan Tolerance dengan nilai lebih dari 0,1. Hasil tersebut menunjukkan tidak 

dijumpai gejala multikolinearitas antar variabel independen. 

4.3.2.  Uji Gejala Autokorelasi 

Metoda uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model 

regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu. Uji ini dilakukan 

dengan melihat hasil Durbin Watson (DW).  Autokorelasi tidak terjadi jika DW-

hitung diantara nilai dU<DWhitung<4-dU.Jika terjadi korelasi, berarti dijumpai 

problem autokorelasi.  

Tabel berikut menunjukkan hasil uji gejala autokorelasi pada model 

regresi pertama, yaitu Z = b1.X1+b2.X2 + e1 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Autokorelasi pada Model Regresi Z = b1.X1+b2.X2 + e1 

du tabel DW Hitung 4-du 

1,6715 1,747 2,3285 

Sumber : Data Primer (Diolah) 

Berdasarkan tabel di atas, keseluruhan model persamaan regresi 

menghasilkan nilai DW hitung di antara nilai du<DW hitung< 4-du. Berdasarkan 



hasil tersebut, maka dapat disimpulkan tidak dijumpai gejala autokorelasi pada 

model regresi Z = b1.X1+b2.X2 + e1. 

Tabel berikut menunjukkan hasil uji gejala autokorelasi pada model 

regresi kedua, yaitu Y1 = b1.X1+b2.X2 + b3.Z + e2 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Autokorelasi pada Model Regresi Y1 = b1.X1+b2.X2+b3.Z+e2 

du tabel DW Hitung 4-du 

1,7028 1,943 2,9272 

Sumber : Data Primer (Diolah) 

Berdasarkan Tabel di atas, keseluruhan model persamaan regresi 

menghasilkan nilai DW hitung di antara nilai du<DW hitung< 4-du. Berdasarkan 

hasil tersebut, maka dapat disimpulkan tidak dijumpai gejala autokorelasi pada 

model regresi Y1 = b1.X1+b2.X2 + b3.Z + e2 

Tabel berikut menunjukkan hasil uji gejala autokorelasi pada model 

regresi kedua, yaitu Y2 = b1.X1+b2.X2 + b3.Z + e3 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Autokorelasi pada Model Regresi Y2 = b1.X1+b2.X2+b3.Z+e1 

du tabel DW Hitung 4-du 

1,7028 1,944 2,9272 

Sumber : Data Primer (Diolah) 

Berdasarkan Tabel di atas, keseluruhan model persamaan regresi 

menghasilkan nilai DW hitung di antara nilai du<DW hitung< 4-du. Berdasarkan 

hasil tersebut, maka dapat disimpulkan tidak dijumpai gejala autokorelasi pada 

model regresi Y2 = b1.X1+b2.X2 + b3.Z + e2 

 

 



4.3.3.  Uji Heteroskedastisitas 

Metoda ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala 

heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar 

nilai X dan Y. Berikut adalah scatterplot untuk model regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

Gambar 4.1 

Scatterplot untuk Model Regresi 1 
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Sumber : Data Primer (diolah) 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4.2 

Scatterplot untuk Model Regresi 2 
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Gambar 4.3 

Scatterplot untuk Model Regresi 3 
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Sumber : Data Primer (diolah) 

Dengan hasil ini, maka dapat disimpulkan tidak dijumpai gejala 

heteroskedastisitas pada kedua model regresi yang digunakan. 

 

4.4.  Hasil Uji Asumsi Path 

Uji jalur (path) memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar atau asumsi yang 

harus dipenuhi, antara lain adalah linieritas dan normalitas data penelitian, adanya 

aditivitas data (tidak ada efek interaksi), data berskala interval, multikolinearitas 

yang rendah, adanya rekursivitas dan ukuran sampel yang memadai. Oleh karena 

itu, terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian terhadap hal-hal tersebut agar 

persyaratan asumsi dalam analisis path terpenuhi. 

4.4.1 Hasil Uji Linieritas 

Uji linearitas menggunakan uji Langrage Multiplier. Dilakukan dengan 

meregresikan variabel independen. Asumsi linearitas akan terpenuhi jika deviation 

from linearity lebih dari 0,05. Berikut adalah tabel hasil uji linearitas: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Linearitas 

Persamaan 

Deviation 

from 

Linearity c
2 

syarat Kesimpulan 

X1 ke Z 0,113 >0,05 Linearitas terpenuhi 

X2 ke Z 0,072 >0,05 Linearitas terpenuhi 

X1 ke Y1 0,213 >0,05 Linearitas terpenuhi 

X2 ke Y1 0,328 >0,05 Linearitas terpenuhi 

Z ke Y1 0,684 >0,05 Linearitas terpenuhi 

X1 ke Y2 0,126 >0,05 Linearitas terpenuhi 

X2 ke Y2 0,297 >0,05 Linearitas terpenuhi 

Z ke Y2 0,768 >0,05 Linearitas terpenuhi 



Sumber: Data primer (diolah) 

 

Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai deviation from linearity untuk 

setiap persamaan >0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat linearitas 

antar variabel endogen dan variabel eksogennya. 

 

4.4.2 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk 

mengetahui kenormalan sebaran data dan homogenitas ragam data dapat 

dilakukan dengan menguji kenormalan data serta homogenitas ragam dari 

standardize residual (error)nya, yang dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan memperhatikan hasil nilai signifikansi (sig.Z) 

yang ada apakah lebih besar dari nilai alpha 0,05. 

Berikut adalah tabel hasil uji normalitas dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov untuk model regresi pertama, yaitu Z = b1.X1+b2.X2 + e1 

Tabel 4.19 

Uji normal signifikansi untuk standardize residual 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardi

zed Residual 

N 104 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean .0000000 

Std. Deviation 4.45042115 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .088 

Positive .075 

Negative -.088 

Kolmogorov-Smirnov Z .902 

Asymp. Sig. (2-tailed) .390 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 
 



. 

Output SPSS 15 pada tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi dari 

standardize residual dari seluruh variabel independen dan dependen yang diuji 

sebesar 0.390, lebih besar dari alpha 0.05, sehingga Ho diterima dan sebaran dapat 

dikatakan normal, dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

Gambar 4.4 

Chart Normalitas Model Regresi Z = b1.X1+b2.X2 + e1 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Z

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa data bergerombol disekitar garis uji 

dari kiri bawah menuju ke kanan atas menyebar di sekitar garis diagonal serta 

penyebarannya mengikuti garis diagonal. Tidak ada gerombolan plot data yang 

terletak terlalu jauh dari garis uji normalitas. 

Berikut adalah tabel hasil uji normalitas dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov untuk model regresi kedua, yaitu 

Y1=b1.X1+b2.X2+b3.Z+e2. 



Tabel 4.20 

Uji normal signifikansi untuk standardize residual persamaan 2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardi

zed Residual 

N 104 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean .0000000 

Std. Deviation 1.52643964 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .050 

Positive .050 

Negative -.046 

Kolmogorov-Smirnov Z .507 

Asymp. Sig. (2-tailed) .959 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

 

Output SPSS 15 pada tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi dari 

standardize residual dari seluruh variabel independen dan dependen yang diuji 

sebesar 1, lebih besar dari alpha 0.05, sehingga Ho diterima dan sebaran dapat 

dikatakan normal, dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

Gambar 4.5 

Chart Normalitas Model Regresi Y1 = b1.X1+b2.X2+b3.Z+e2 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y1

 



Gambar di atas menunjukkan bahwa data bergerombol disekitar garis uji 

dari kiri bawah menuju ke kanan atas menyebar di sekitar garis diagonal serta 

penyebarannya mengikuti garis diagonal. Tidak ada gerombolan plot data yang 

terletak terlalu jauh dari garis uji normalitas. 

Berikut adalah tabel hasil uji normalitas dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov untuk model regresi ketiga, yaitu 

Y2=b1.X1+b2.X2+b3.Z+e3. 

Tabel 4.21 

Uji normal signifikansi untuk standardize residual persamaan 3 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardi

zed Residual 

N 104 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean .0000000 

Std. Deviation .10326258 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .035 

Positive .031 

Negative -.035 

Kolmogorov-Smirnov Z .356 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

 

Output SPSS 15 pada tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi dari 

standardize residual dari seluruh variabel independen dan dependen yang diuji 

sebesar 1, lebih besar dari alpha 0.05, sehingga Ho diterima dan sebaran dapat 

dikatakan normal, dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.6 

Chart Normalitas Model Regresi Y = b1.X1+b2.X2+b3.Z+e1 

Observed Cum Prob
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa data bergerombol disekitar garis uji 

dari kiri bawah menuju ke kanan atas menyebar di sekitar garis diagonal serta 

penyebarannya mengikuti garis diagonal. Tidak ada gerombolan plot data yang 

terletak terlalu jauh dari garis uji normalitas. 

4.5.  Hasil Uji Hipotesis 

4.5.1.  Analisis Jalur Hubungan antara Gaya Kognitif Mahasiswa dengan 

Preferensi Pembelajaran Kooperatif (P1) 

Jalur P1 = variabel Gaya Kognitif Mahasiswa (X) berpengaruh langsung 

terhadap Preferensi Pembelajaran Kooperatif (Z). Analisis jalurnya menggunakan 

program SPSS 15 sebagai berikut : 

 



 

Tabel 4.22 

Hasil Koefisien Jalur Gaya Kognitif (X) ke Preferensi Pembelajaran 

Kooperatif (Z) 

Dependent 

Variable 

Independent 

Variable 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

T Sig 

Preferensi 

Pembelajaran 

Kooperatif 

(Z) 

 Extrovert 

(X1) 0,491 6,962 0,000 

Feeling  

(X2) 0,416 5,895 0,000 

Fhitung                        = 66,683 (Sig 0,000) 

R                              = 0,754 

Rsquare                       = 0,569 

Adjusted Rsquare        = 0,561 

Sumber: Data primer diolah 

 

Hasil analisis regresi (uji F) pada tabel 4.22 di atas menunjukkan nilai 

Adjusted R Square = 0,561. Angka ini menunjukkan bahwa Preferensi 

Pembelajaran Kooperatif (Z) yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi 

sebesar 56,1%, sedangkan sisanya sebesar 43,9% dijelaskan oleh variabel lain di 

luar model. Dari tabel 4.22 dapat dilihat bahwa nilai F hitung analisis regresi 

tersebut adalah 66,683. nilai signifikan alpha (nilai probabilitas) sebesar 0,000, 

yaitu <0,05 sehingga variabel extrovert (X1) dan feeling (X2) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap preferensi pembelajaran kooperatif (Z).  

Selanjutnya untuk menguji apakah variabel bebas, yaitu extrovert (X1) dan 

feeling (X2) secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat, yaitu Preferensi Pembelajaran Kooperatif (Z), maka digunakan uji 

t. Tabel 4.21 menunjukkan bahwa nilai signifikansi t untuk variabel extrovert (X1) 

adalah sebesar 0,000, yaitu <0,05, sehingga variabel extrovert (X1) berpengaruh 



signifikan terhadap Preferensi Pembelajaran Kooperatif (Z). Sedangkan nilai 

signifikansi t untuk variabel feeling (X2) adalah sebesar 0,000, yaitu <0,05 

sehingga variabel feeling (X2) berpengaruh signifikan terhadap Preferensi 

Pembelajaran Kooperatif (Z). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis 

persamaan 1 (H1) diterima. 

4.5.2.  Analisis Jalur Pengaruh Gaya Kognitif Mahasiswa dan Preferensi 

Pembelajaran Kooperatif terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa 

(P2 dan P3) 

Pendugaan koefisien jalur P2 dan P3 yang menunjukkan pengaruh 

langsung Preferensi Pembelajaran Kooperatif (Z) dan Gaya Kognitif Mahasiswa 

(X) terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa (Y) dapat dijelaskan dengan melihat 

hasil koefisien regresi.  

Berikut adalah tabel hasil regresi terhadap prestasi akademik (Y1)  : 

 



 

Tabel 4.23 

Hasil Koefisien Jalur Gaya Kognitif (X) dan Preferensi Pembelajaran 

Kooperatif (Z) ke Prestasi Akademik (Y1) 

Dependent 

Variable 

Independent 

Variable 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

T Sig 

Prestasi 

Akademik 

Mahasiswa 

(Z) 

 

Extrovert 

(X1) 0,148 2,425 

 

0,017 

Feeling 

 (X2) 0,341 5,872 0,000 

Preferensi 

Pembelajaran 

Kooperatif 

(Z) 0,536 7,591 0,000 

Fhitung                        = 121,971 (Sig 0,000) 

R                              = 0,886 

Rsquare                       = 0,785 

Adjusted Rsquare        = 0,779 

Sumber: Data primer diolah 

Hasil analisis regresi (uji F) pada tabel 4.23 di atas menunjukkan nilai 

Adjusted R Square = 0,779. Angka ini menunjukkan bahwa Prestasi Akademik 

Mahasiswa (Y) yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi sebesar 77,9%, 

sedangkan sisanya sebesar 22,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dari 

tabel 4.23 dapat dilihat bahwa nilai F hitung analisis regresi tersebut adalah 

121,971 dan nilai signifikan alpha (nilai probabilitas) sebesar 0,000, yaitu <0,05 

sehingga variabel extrovert (X1), feeling (X2), dan Preferensi Pembelajaran 

Kooperatif (Z) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Prestasi 

Akademik Mahasiswa (Y1). Hasil ini menunjukkan bahwa model tersebut dapat 

dipakai untuk memprediksi prestasi akademik mahasiswa. 



Selanjutnya untuk menguji apakah variabel bebas, yaitu extrovert (X1),  

feeling (X2), dan Preferensi Pembelajaran Kooperatif (Z) secara individu 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, yaitu Prestasi 

Akademik (Y), maka digunakan uji t. Tabel 4.24 menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi t untuk variabel extrovert (X1) adalah sebesar 0,017, yaitu <0,05, 

sehingga variabel extrovert (X1) berpengaruh signifikan terhadap Presatsi 

Akademik Mahasiswa (Y). Sedangkan nilai signifikansi t untuk variabel feeling 

(X2) adalah sebesar 0,000, yaitu >0,05 sehingga variabel feeling (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap Preferensi Pembelajaran Kooperatif (Z). Nilai 

signifikansi t untuk variabel Preferensi Pembelajaran Kooperatif (Z) adalah 

sebesar 0,000, yaitu <0,05 sehingga variabel Preferensi Pembelajaran Kooperatif 

(Z) berpengaruh signifikan terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa (Y1). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis persamaan 2 (H2) didukung. 

Tabel 4.24 

Hasil Koefisien Jalur Gaya Kognitif (X) dan Preferensi Pembelajaran 

Kooperatif (Z) ke Prestasi Akademik (Y2) 

Dependent 

Variable 

Independent 

Variable 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

T Sig 

Prestasi 

Akademik 

Mahasiswa 

(Z) 

 

Extrovert 

(X1) 0,267 4,350 

 

0,000 

Feeling 

 (X2) 0,403 6,883 0,000 

Preferensi 

Pembelajaran 

Kooperatif 

(Z) 0,383 5.378 0,000 

 

Fhitung                        = 119,058 (Sig 0,000) 



R                              = 0,884 

Rsquare                       = 0,781 

Adjusted Rsquare        = 0,775 

Sumber: Data primer diolah 

Hasil analisis regresi (uji F) pada tabel 4.24 di atas menunjukkan nilai 

Adjusted R Square = 0,775. Angka ini menunjukkan bahwa Prestasi Akademik 

Mahasiswa (Y) yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi sebesar 77,5%, 

sedangkan sisanya sebesar 22,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dari 

tabel 4.24 dapat dilihat bahwa nilai F hitung analisis regresi tersebut adalah 

119,058 dan nilai signifikan alpha (nilai probabilitas) sebesar 0,000, yaitu <0,05 

sehingga variabel extrovert (X1), feeling (X2), dan Preferensi Pembelajaran 

Kooperatif (Z) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Prestasi 

Akademik Mahasiswa (Y). Hasil ini menunjukkan bahwa model tersebut dapat 

dipakai untuk memprediksi prestasi akademik mahasiswa. 

Selanjutnya untuk menguji apakah variabel bebas, yaitu extrovert (X1),  

feeling (X2), dan Preferensi Pembelajaran Kooperatif (Z) secara individu 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, yaitu Prestasi 

Akademik (Y), maka digunakan uji t. Tabel 4.24 menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi t untuk variabel extrovert (X1) adalah sebesar 0,000, yaitu <0,05, 

sehingga variabel extrovert (X1) berpengaruh signifikan terhadap Presatsi 

Akademik Mahasiswa (Y). Sedangkan nilai signifikansi t untuk variabel feeling 

(X2) adalah sebesar 0,000, yaitu >0,05 sehingga variabel feeling (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap Preferensi Pembelajaran Kooperatif (Z). Nilai 

signifikansi t untuk variabel Preferensi Pembelajaran Kooperatif (Z) adalah 

sebesar 0,000, yaitu <0,05 sehingga variabel Preferensi Pembelajaran Kooperatif 



(Z) berpengaruh signifikan terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa (Y). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis persamaan 2 (H2) didukung. 

4.5.3.  Pengaruh Tidak Langsung 

Tabel berikut adalah penghitungan pengaruh tidak langsung dari variabel 

extrovert (X1), feeling (X2) dan Preferensi Pembelajaran Kooperatif (Z) dengan 

Prestasi Akademik (Y1) 

Tabel 4.25 

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Antar Variabel ke Y1 

Variabel Pengaruh Langsung Pengaruh Tidak Langsung 

Extrovert 

(X1) 

X1 ke Y1 0,148 X1 ke Z 

Z ke Y1 

0,491 

0,536 

Feeling (X2) X2 ke Y1 0,341 X2 ke Z 

Z ke Y1 

0,416 

0,536 

Sumber: Data primer (diolah) 

 

Pengaruh langsung X1 ke Y1     = 0,148 

Pengaruh tidak langsung X1 ke Z  ke Y1 (0,491 x 0,536) = 0,263 

Total Pengaruh (korelasi X1 ke Y1)   = 0,411 

Pengaruh langsung X2 ke Y1     = 0,341 

Pengaruh tidak langsung X2 ke Z  ke Y1 (0,416 x 0,536) = 0,222 

Total Pengaruh (korelasi X2 ke Y1)   = 0,563 

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa extrovert (X1) dapat berpengaruh 

langsung ke pemahaman materi (Y1), dan dapat juga berpengaruh tidak langsung 

dari extrovert (X1) ke pembelajaran kooperatif (Z) ke pemahaman materi (Y1).  

Besarnya pengaruh langsung adalah 0,148 dan pengaruh tidak langsung adalah 

0,263. Sehingga total pengaruhnya adalah 0,411. 



Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa feeling (X1) dapat berpengaruh 

langsung ke pemahaman materi (Y1), dan dapat juga berpengaruh tidak langsung 

dari feeling (X1) ke pembelajaran kooperatif (Z) ke pemahaman materi (Y1).  

Besarnya pengaruh langsung adalah 0,341 dan pengaruh tidak langsung adalah 

0,222. Sehingga total pengaruhnya adalah 0,563. 

Tabel berikut adalah penghitungan pengaruh tidak langsung dari variabel 

Gaya Kognitif (X) dan Preferensi Pembelajaran Kooperatif (Z) dengan Prestasi 

Akademik (Y2) 

Tabel 4.26 

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Antar Variabel ke Y2 

Variabel Pengaruh Langsung Pengaruh Tidak Langsung 

Extrovert 

(X1) 

X1 ke Y2 0,267 X1 ke Z 

Z ke Y2 

0,491 

0,383 

Feeling (X2) X2 ke Y2 0,403 X2 ke Z 

Z ke Y2 

0,416 

0,383 

 

Sumber: Data primer (diolah) 

Pengaruh langsung X1 ke Y2     = 0,267 

Pengaruh tidak langsung X1 ke Z  ke Y2 (0,491 x 0,383) = 0,188 

Total Pengaruh (korelasi X1 ke Y2)   = 0,455 

Pengaruh langsung X2 ke Y2     = 0,403 

Pengaruh tidak langsung X2 ke Z  ke Y2 (0,416 x 0,383) = 0,159 

Total Pengaruh (korelasi X2 ke Y2)   = 0,562 

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa extrovert (X1) dapat berpengaruh 

langsung ke IPK (Y2), dan dapat juga berpengaruh tidak langsung dari extrovert 

(X1) ke pembelajaran kooperatif (Z) ke IPK (Y2).  Besarnya pengaruh langsung 

adalah 0,267 dan pengaruh tidak langsung adalah 0,188. Sehingga total 

pengaruhnya adalah 0,455. 



Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa feeling (X1) dapat berpengaruh 

langsung ke IPK (Y2), dan dapat juga berpengaruh tidak langsung dari feeling 

(X1) ke pembelajaran kooperatif (Z) ke IPK (Y2).  Besarnya pengaruh langsung 

adalah 0,403 dan pengaruh tidak langsung adalah 0,159. Sehingga total 

pengaruhnya adalah 0,562. 

Extrovert (X1) dan feeling (X2) secara bersama-sama mempengaruhi 

pemahaman materi (Y1) sebesar (0,411 + 0,563) 0,974. Extrovert dan feeling 

secara bersama-sama juga mempengaruhi IPK (Y2) sebesar (0,455 + 0,562) 

1,017. 

4.5.4.  Ketepatan Model 

4.5.4.1.Model Analisis Jalur Gaya Kognitif (X), Preferensi Pembelajaran 

Kooperatif (Z), dan Prestasi Akademik (Y1) 

Hasil output SPSS pada model regresi pertama, memberikan nilai 

standardized beta extrovert sebesar 0,491 dengan signifikan 0,000, yang berarti 

extrovert mempengaruhi preferensi pembelajaran kooperatif mahasiswa. 

Sedangkan nilai standarized beta feeling sebesar 0,416 dengan signifikansi 0,000, 

yang berarti feeling mempengaruhi preferensi pembelajaran kooperatif 

mahasiswa. Nilai koefisien standardized beta (0,491 + 0,416 = 0,907) merupakan 

nilai path atau jalur p2. Besarnya nilai e1 yang menuju kea arah Preferensi 

Pembelajaran Kooperatif adalah e1 =  = 0,993. 

Hasil ouput SPSS pada model regresi kedua, yaitu untuk prestasi akademik 

(Y1), diperoleh nilai standardized beta extrovert 0,148 dengan signifikansi 0,017. 

Nilai standardized beta feeling 0,341 dengan signifikansi 0,000. Nilai 



standardized beta preferensi pembelajaran kooperatif  0,536 dengan signifikansi 

0,000. Nilai koefisien standarized beta (0,148 + 0,341 = 0,489) merupakan nilai 

path atau jalur p1. Sedangkan nilai keofisien standardized beta 0,536 merupakan 

nilai path atau jalur p3. Besarnya nilai e2 yang menuju ke arah Prestasi Akademik 

(Y1)  adalah e2 =  = 0,463 

 

Berikut adalah persamaan regresinya : 

1. Z = 0,491 X1 + 0,416 X2 + 0,993 

2. Y1 = 0,148 X1 + 0,341 X2 + 0,536 Z + 0,463 

 

 

Gambar 4.7. 

Model Path Analysis Gaya Kognitif (X), Preferensi Pembelajaran Kooperatif 

(Z) dan Prestasi Akademik (Y1) 

 

4.5.4.2.Model Analisis Jalur Gaya Kognitif (X), Preferensi Pembelajaran 

Kooperatif (Z), dan Prestasi Akademik IPK (Y2) 

Preferensi 

Pembelajaran 

Kooperatif 

(Z) 

 

Prestasi 

Akademik 

Mahasiswa 

(Y) 

 

Extrovert 

(X1) 

 

Feeling 

(X2) 

 

0,491 

0,416 

0,341 

0,148 

0,536 0,993 

0,463 



Hasil output SPSS pada model regresi pertama, memberikan nilai 

standardized beta extrovert sebesar 0,491 dengan signifikan 0,000, yang berarti 

extrovert mempengaruhi preferensi pembelajaran kooperatif mahasiswa. 

Sedangkan nilai standarized beta feeling sebesar 0,416 dengan signifikansi 0,000, 

yang berarti feeling mempengaruhi preferensi pembelajaran kooperatif 

mahasiswa. Nilai koefisien standardized beta (0,491 + 0,416 = 0,907) merupakan 

nilai path atau jalur p2. Besarnya nilai e1 yang menuju kea arah Preferensi 

Pembelajaran Kooperatif adalah e1 =  = 0,993. 

Hasil ouput SPSS pada model regresi kedua, yaitu untuk prestasi akademik 

IPK (Y2), diperoleh nilai standardized beta extrovert 0,267 dengan signifikansi 

0,000. Nilai standardized beta feeling 0,403 dengan signifikansi 0,000. Nilai 

standardized beta preferensi pembelajaran kooperatif  0,383 dengan signifikansi 

0,000. Nilai koefisien standarized beta (0,267+ 0,403 = 0,670) merupakan nilai 

path atau jalur p1. Sedangkan nilai keofisien standardized beta 0,383 merupakan 

nilai path atau jalur p3. Besarnya nilai e3 yang menuju ke arah Prestasi Akademik 

(Y1)  adalah e3 =  = 0,467 

Berikut adalah persamaan regresinya : 

3. Z = 0,491 X1 + 0,416 X2 + 0,993 

4. Y1 = 0,267 X1 + 0,403 X2 + 0,383 Z + 0,467 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gambar 4.8. 

Model Path Analysis Gaya Kognitif (X), Preferensi Pembelajaran Kooperatif 

(Z) dan Prestasi Akademik (Y1) 

 

4.6. Pembahasan Hasil 

 Dari pengolahan data yang telah dilakukan, pengujian hipotesis dapat 

dilakukan dengan memperhatikan tingkat signifikansinya. Hipotesis yang 

diajukan digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing konstruk yang 

dihipotesiskan. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa : 

4.6.1. Gaya Kognitif (X) Berpengaruh Signifikan Terhadap Preferensi 

Pembelajaran Kooperatif (Z) 

Hipotesis 1 menyatakan bahwa variabel extrovert (X1) dan variabel feeling 

(X2) berpengaruh signifikan terhadap Preferensi Pembelajaran Kooperatif (Z). 

Hipotesis 1 terbukti dalam penelitian ini karena nilai signifikansi t sebesar 0,000. 

Preferensi 

Pembelajaran 

Kooperatif 

(Z) 

 

Prestasi 

Akademik 

Mahasiswa 

(Y) 

 

Extrovert 

(X1) 

 

Feeling 

(X2) 

 

0,491 

0,416 

0,403 

0,267 

0,383 0,993 

0,467 



Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hutchinson dan Gul (1997),  dan 

Ramsay (2000).  

Gaya belajar seseorang berasal dari variabel kepribadian, termasuk 

susunan kognitif dan psikologis latar belakang sosio kultural, dan pengalaman 

pendidikan. Hal ini berarti individu memiliki preferensi metode pembelajaran 

yang berbeda-beda tergantung dari faktor-faktor yang memengaruhi tersebut. 

Dalam pembelajaran kooperatrif, tugas anggota kelompok adalah 

mencapai ketuntasan materi dan saling membantu teman sekelompok mencapai 

ketuntasan. (Slavin, 1995). Dalam hal ini, interaksi dan kepedulian sosial anggota 

kelompok sangat dibutuhkan. Dapat dikatakan bahwa individu dengan tipe 

extrovert dan feeling memiliki kecenderungan belajar secara kooperatif, karena 

individu extrovert memiliki kecenderungan untuk berinteraksi sosial, dan feeling 

didasari oleh kepedulian sosial individu dalam pengambilan keputusan. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan mahasiswa akuntansi yang cenderung 

tipe extrovert dan atau feeling memiliki preferensi yang tinggi terhadap 

pembelajaran kooperatif. Sedanhgkan mahasiswa yang tegolong introvert dan atau 

thinking memiliki preferensi yang rendah terhadap pembelajaran kooperatif. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa extrovert dan feeling mempengaruhi 

preferensi mahasiswa terhadap pembelajaran kooperatif. Namun tipe gaya kognitif 

bukanlah satu-satunya faktor penentu preferensi pembelajaran mahasiswa, karena 

terdapat faktor lain di luar gaya kognitif yang mempengaruhi preferensi metode 

pembelajaran mahasiswa, seperti latar belakang sosio cultural, dan pengalaman 

pendidikan.  



 

4.6.2. Preferensi Pembelajaran Kooperatif (Z) Berpengaruh Signifikan 

terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Akuntansi (Y) 

Hipotesis 2 menyatakan bahwa variabel Preferensi Pembelajaran 

Kooperatif (Z) berpengaruh signifikan terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa 

(Y). Hipotesis 2 terbukti dalam penelitian ini karena nilai signifikansi t untuk Y1 

dan Y2 sebesar 0,000. Hasil penelitian ini konsisiten dengan penelitian Slavin 

(1995), dan Lundgren (1994). 

Penerapan pembelajaran kooperatif dapat mempercepat perolehan 

beberapa keterampilan inti, seperti: keterampilan kognitif, keterampilan afektif, 

berpikir kritis, dan berdampak pada pengukuran prestasi dan sikap, pada tingkat 

pendidikan dasar (SD/SLTP), menengah (SMU/SMK), dan pendidikan tinggi. 

Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan motivasi, prestasi akademik, dan 

nilai-nilai sosial seperti kepekaan dan toleransi (Lundgren, 1994). 

Gaya belajar dapat menentukan prestasi belajar mahasiswa. Gaya belajar 

sangat mempengaruhi prestasi akademiknya. Di samping gaya belajar, bahan 

ajar yang digunakan serta lingkungan belajar juga mempengaruhi prestasi 

akademik yang diraih. 

Hasil penelitian ini menunjukkan mahasiswa yang memiliki skor 

preferensi tinggi terhadap metode pembelajaran kooperatif memiliki prestasi 

akademik IPK yang tinggi pula. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki skor 

preferensi terhadap metode pembelajaran kooperatif rendah memiliki prestasi 

akademik IPK yang lebih rendah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, 



preferensi pembelajaran kooperatif mempengaruhi prestasi akademik yang 

diperolehnya. Akan tetapi, pembelajaran kooperatif (metode pembelajaran) 

bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa, 

karena terdapat faktor lain di luar metode pembelajaran, seperti lingkungan belajar 

dan bahan ajar yang digunakan. 

4.6.3. Pengaruh Tidak Langsung Gaya Kognitif Mahasiswa (X) terhadap 

Prestasi Akademik (Y)  melalui Preferensi Pembelajaran Kooperatif 

Mahasiswa (Z) 

Hipotesis 3 menyatakan terdapat pengaruh tidak langsung dari gaya 

kognitif mahasiswa terhadap prestasi akademiknya, melalui preferensi 

pembelajaran kooperatif. Hipotesis ini dapat dibuktikan, karena hasil uji path dari 

variabel X1 dan X2 ke Z menunjukkan hasil yang signifikan. Begitu juga dengan 

hasil uji path dari variabel Z ke Y menunjukkan hasil yang signifikan. 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi prestasi akademik seseorang, 

yaitu faktor internal/pribadi dan eksternal/lingkungan (Gage & Berliner, 1992; 

Winkel, 1997). Faktor internal.pribadi terdiri dari intelegensi, motivasi, dan 

kepribadian. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari lingkungan rumah dan  

lingkungan sekolah. 

Untuk mahasiswa yang cenderung extrovert memiliki pengaruh tidak 

langsung yang lebih besar daripada pengaruh langsung ke pemahaman materi. Hal 

ini berarti mahasiswa yang cenderung extrovert dapat lebih memahami materi 

apabila metode pembelajaran yang digunakan adalah metode kooperatif. Apabila 

metode pembelajaran yang digunakan bukan metode kooperatif, maka 



pemahaman materi yang diperoleh mahasiswa tidak seefektif dengan metode 

kooperatif. Sedangkan untuk mahasiswa yang cenderung feeling memiliki 

pengaruh langsung yang lebih besar daripada pengaruh tidak langsung ke 

pemahaman materi. Hal ini berarti bahwa mahasiswa yang cenderung feeling 

mampu untuk memahami materi meskipun tidak menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif. 

Untuk mahasiswa yang cenderung extrovert memiliki pengaruh langsung 

yang lebih besar daripada pengaruh tidak langsung ke IPK. Hal ini berarti bahwa 

mahasiswa yang cenderung extrovert, IPK yang diperoleh yang tidak hanya 

dipengaruhi oleh metode pembelajaran kooperatif yang digunakan, tetapi dapat 

disebabkan oleh faktor lain.untuk mahasiswa yang cenderung feeling memiliki 

pengaruh langsung yang lebih besar dari pengaruh tidak langsung ke IPK. Hal ini 

berarti bahwa IPK yang diperoleh mahasiswa yang cenderung feeling juga tidak 

hanya dipengaruhi oleh penggunaan metode pembelajaran kooperatif, tetapi dapat 

disebabkan oleh faktor lain selain metode pembelajaran. 

Meskipun hasil penelitian ini tidak semuanya sesuai dengan Teori 

Vygotsky yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui proses interaksi 

sosial, yaitu interaksi siswa dengan anggota komunitasnya yang lebih 

berkompeten (dalam hal ini adalah pembelajaran kooperatif). Interaksi sosial 

tersebut akan dapat menciptakan terjadinya pemrosesan informasi pada individu 

siswa, sehingga dapat berpengaruh positif terhadap motivasi dan hasil belajarnya 

(dalam hal ini adalah prestasi akademik). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian Hapsari (2010), yang menyatakan bahwa mahasiswa dapat 



menyesuaikan metode pembelajaran yang digunakan dosen. Di samping itu, 

terdapat factor-faktor lain yang mempengaruhi prestasi akademik selain metode 

pembelajaran yang digunakan, yaitu taraf intelejensi individu, motivasi, 

lingkungan rumah, dan lingkungan kelasnya (Munandar, 1999). 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa model teoritis yang 

dibangun dalam penelitian ini adalah cocok, sehingga diperoleh adanya hubungan 

yang langsung dan tidak langsung antara variabel-variabel eksogen dan variabel 

endogen yang dapat dilihat dari signifikansi hubungannya, antara lain : 

1. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa, variabel extrovert (X1) dan 

feeling (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap preferensi 

pembelajaran kooperatif mahasiswa (Z). Hal ini menunjukkan bahwa kedua 

variabel tersebut secara bersama-sama dapat membentuk preferensi 

mahasiswa terhadap metode pembelajaran kooperatif. Secara parsial, variabel 

extrovert (X1) dan feeling (X2) juga berpengaruh signifikan terhadap 

preferensi pembelajaran kooperatif (Z). Mahasiswa yang cenderung tipe 

extrovert dan atau feeling memiliki preferensi yang tinggi terhadap 

pembelajaran kooperatif karena kecenderungan extrovert dan feeling 

menunjukkan interaksi sosial yang tinggi seperti yang terjadi pada 

pembelajaran kooperatif. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

Hutchinson dan Gul (1997), dan Ramsay (2000).  



2. Variabel preferensi pembelajaran kooperatif (Z) berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi akademik pemahaman materi (Y1). Variabel preferensi 

pembelajaran kooperatif (Z) juga berpengaruh signifikan terhadap IPK 

mahasiswa (Y2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi 

pembelajaran kooperatif mahasiswa memiliki hubungan positif langsung 

terhadap prestasi akademik pemahaman materi maupun IPK yang diperoleh 

karena belajar kooperatif dapat memperbaiki perolehan belajar dan retensi isi 

pelajaran. Di samping itu juga, dapat meningkatkan keterampilan-

keterampilan interpersonal dan kemampuan berpikir kritis yang lebih baik. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Slavin (1995), dan Lundgren 

(1994). 

3. Gaya kognitif, extrovert (X1) dan feeling (X2) memiliki pengaruh positif 

langsung terhadap preferensi pembelajaran kooperatif (Z), dan memiliki 

pengaruh positif tidak langsung terhadap prestasi akademik pemahaman 

materi (Y1) maupun IPK (Y2) melalui variabel preferensi pembelajaran 

kooperatif (Z).  

5.2.  Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan-

keterbatasan antara lain : 

1. Objek penelitian yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini hanya 

dilakukan di Jurusan Akuntansi FE-UB, sehingga tidak dapat mewakili tipe 

gaya kognitif mahasiswa, preferensi mahasiswa terhadap pembelajaran 

kooperatif dan prestasi akademik yang diperoleh untuk wilayah yang lebih 



luas, misalnya untuk mahasiswa di berbagai universitas yang berbeda. 

Sebaiknya untuk peneliti berikutnya, melakukan penelitian dengan jangkauan 

yang lebih luas dan membandingkan hasil antara berbagai jenis tersebut.  

2. Penelitian ini menggunakan instrument isian kuesioner untuk variabel IPK 

(Y2), sehingga terdapat kemungkinan ketidakjujuran atau kelalaian 

responden dalam mengisi kuesioner tersebut. 

3. Hasil analisis determinan untuk regresi menunjukkan terdapat 43,9% factor-

faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian yang dapat mempengaruhi 

preferensi seorang mahasiswa terhadap metode pembelajaran kooperatif. 

Menurut peneliti, faktor-faktor tersebut adalah bahan ajar  lingkungan belajar. 

Hasil analisis determinan untuk regresi terhadap prestasi akademik 

pemahaman materi (Y1) sebesar 22,9%, dan untuk  IPK (Y2) sebesar 22,5% 

yang tidak diamati dalam penelitian yang dapat mempengaruhi prestasi 

akademik yang diperoleh mahasiswa. Menurut peneliti, faktor-faktor tersebut 

adalah motivasi, inteligensi, lingkungan social dan faktor lain yang 

mempengaruhi mahasiswa dalam meraih prestasi akademiknya. 

5.3.  Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian ini memberikan pengaruh yang besar dan bermanfaat tentang 

metode pembelajaran yang mempengaruhi prestasi akademik yang diperoleh oleh 

mahasiswa. Mahasiswa dengan karakter kepribadian tertentu. 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

Jurusan Akuntansi FE-UB agar memperhatikan metode pembelajaran yang akan 

diterapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tipe gaya kognitif mahasiswa 



dapat digunakan untuk memprediksi preferensi mahasiswa terhadap suatu metode 

pembelajaran. Preferensi mahasiswa terhadap metode pembelajaran kooperatif 

dapat diketahui melalui kecenderungan tipe gaya kognitif mahasiswa tersebut. 

Kesesuaian dengan preferensi mahasiswa terhadap metode pembelajaran yang 

digunakan dapat memotivasi mahasiswa untuk meraih prestasi akademiknya 

secara maksimal. Namun, prestasi akademik yang diraih mahasiswa tidak hanya 

dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi 

faktor lain seperti taraf intelejensi, motivasi belajar, lingkungan rumah, dan 

lingkungan kelas. 

 



 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anonim. 2009. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi. http://www.guru-

online.com. Diakses 12 Desember 2010. 

Anonim. 2009. Learning Style. http://kihajarkramajaya.blogspot.com. Diakses 20 

Desember 2010. 

Anonim. 2010. Cara Kerja Alat Tes Psikologi MBTI. http://www.ziddu.com. Diakses 

12 Desember 2010. 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatn Praktek. 

Jakarta : Rineka Cipta. 

Astuti, Rahmani dkk. 2007. The Power of Learning Style : Memacu Anak 

Melejitkan Prestasi dengan Mengenali Gaya Belajarnya. Bandung : Kafa. 

Azwar, Zaifudin. 2001. Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar. 

Jakarta : Pustaka Belajar. 

Beatrix, Jeni. 2009. Gaya Kognitif dan Empatik. http://jenipoenya.blogspot.com. 

Diakses 14 Desember 2010. 

Bungin, Burhan. 2006. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta : Kencana 

Prenada Group. 

Cooper, Donald R dan C. William Emory .1996. Metode Penelitian Bisnis. 

Jakarta:Erlangga. 

Dikici, Ayhan dan Yazmin Yavuzer. 2006. The Effects of Cooperative Learning 

on The Abilities of Pre-Service Art Teacher Candidates To Lesson 

Planning in Turkey. Australian Journal of Teacher Education, Vol 31 (2) 

324-344. 

Dimyati. 1999. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta : Rineka Cipta. 

Gage, N.L., dan D.C.Berliner. (1992). Educational Psychologi. Boston : 

Houghton Mifflin Company. 

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. 

Badan Semarang : Penerbit UNDIP. 

Griffin, Z. M., & Bock, K. (2000). What the eyes say about speaking. Journal of 

Psychological Science Vol 11 (5), 274-279. 

http://www.guru-online.com/
http://www.guru-online.com/
http://kihajarkramajaya.blogspot.com/
http://www.ziddu.com/
http://jenipoenya.blogspot.com/


Gujarati, Damodar.1997. Ekonometrika Dasar. Jakarta : Erlangga. 

Hapsari, Adelia. 2010. Pengaruh Presepsi Mahasiswa Tentang Pendekatan 

Pengajaran Dosen Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Melalui 

Pendekatan Belajar Mahasiswa Sebagai Variabel Intervening. Skripsi 

Universitas Brawijaya. 

Hoang, Thienhuong. 2009. The Contributions of Teachers Credentialing Routes 

and Experience Levels on Classroom Management.International. Journal 

of Instructions, Vol 2 (1), 46-62. 

Hutchinson, S. 1997. Perceived Organizational Support: Further Evidence of 

Construct Validity. Journal of Educational & Psychological Measurement. 

Vol. 57 (4). 

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk 

Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta : BPFE. 

Isjoni, Ishaq. 2002. Mengajar Efektif. Pekanbaru : Unri Press. 

Isjoni, Ishaq. 2007. Mengembangkan Kemampuan Belajar Kelompok. Bandung : 

Alfabeta. 

Isjoni, Ishaq. 2007. Pembelajaran Visioner : Perpaduan Indonesia-Malaysia. 

Jogjakarta : Pustaka Belajar. 

Jogiyanto, H.M. 2004. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta : BPFE. 

Jogiyanto, H.M. 2008. Pedoman Survei Kuesioner. Yogyakarta : Badan Penerbit 

FEB Universitas Gadjah Mada. 

Kuncoro, Engkos Ahmad, dan Riduwan. 2008. Cara Menggunakan dan 

Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis). Bandung : Alfabeta. 

Lundgren, L. 1994. Pembelajaran Kooperatif dalam Kelas. Jakarta : Erlangga.  

Muhibin, Syah. 2005. Psikologi Belajar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 

Ormrod, J.E. 2006. Psikologi Pendidikan : Pengembangan Pembelajar. Jakarta : 

Erlangga.  

Prastiti, Dwi Sawitri dan Sri Pujiningsih. 2009. Pengaruh Faktor Preferensi Gaya 

Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Akuntansi. Jurnal Ekonomi 

Bisnis, Vol 14 (3) 145-163. 

Ramsay, Alan, Dean Hanlon, dan David Smith. 2000. The Association Between 

Cognitive Style And Accounting Students Preference for Cooperative 



Learning : An Empirical Investigation. Journal of Accounting Education 

18 (2000), 215-228. 

Sanjaya, Wina. 2006. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan. Jakarta : Kencana. 

Santoso, Singgih. 2007. Statistik. Jakarta : Elex Media Komputindo. 

Saptari. 2009. Gaya Kognitif. http://saptarigeg.blogspot.com. Diakses 14 

Desember 2010. 

Sekaran, Umar. 2006. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta : Salemba Empat.  

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (1995). Metode Penelitian Survei. Jakarta: 

PT. Pustaka LP3ES Indonesia. 

Slavin, R dan Steven R. (1995).The Coorporative Elementary School : Effects on 

Students Achievement, Attitudes, and Sosial Relations. American 

Research Journal. Vol 32 (2), 321-352. 

Slavin, Robert. 1978. Student teams and achievement division. Journal of 

Research and Development in Education. Vol 12 (3), 198-214. 

Slavin, Robert. 1983. Cooperative Learning. New York : Longman. 

Slavin, Robert. 1995. Research on Cooperative Learning and Achievement : What 

We Know, What We Need to Know. Journal of Research and 

Development in Education, Vol 8 (5), 112-125. 

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. 

Utami, Munandar. 1997. Strategi Mengembangkan Kreativitas dan Keberbakatan. 

Jakarta: Gramedia. 

Vaughan, W. 2002. Effects of Cooperative Learning on Achievement and Attitude 

among Students of Color. The Journal of Education, Vol 95 (6), 359-369. 

Winkel, W.S. 1991. Psikologi Pengajaran. Jakarta : PT Gramedia. 

Winkel, W.S. 1997. Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan. Jakarta: PT 

Gramedia Widia Sarana Indonesia. 

http://saptarigeg.blogspot.com/


 

LAMPIRAN 1 

KUESIONER PENELITIAN 

Nama   : ____________________________(boleh tidak diisi) 

Angkatan  : ______ 

 IPK  : _____ 

Jenis Kelamin  : _____ (L/P) 

 

Mohon Saudara memberikan tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan berikut 

ini sesuai dengan persepsi Saudara dengan memberikan tanda (√) atau pun (X) 

pada kolom yang tersedia. 

Catatan : 1 = sangat tidak setuju,   

     2  = tidak setuju 

     3  = netral 

     4 = Setuju  

     5 = Sangat Setuju 

 

1. Variabel Preferensi Pembelajaran Kooperatif 

Sebelum mengisi kuesioner tentang variable pembelajaran kooperatif, 

saudara diharapkan membaca terlebih dahulu materi singkat yang diberikan 

ini untuk memberikan pemahaman tentang pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif adalah strategi pengajaran dengan mengunakan tim-

tim kecil dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Setiap anggota tim 

bertanggung jawab tidak hanya untuk belajar apa yang diajarkan tetapi juga 

untuk membantu rekan belajar sampai semua anggota kelompok berhasil 

memahami (Kagan, 1994) 

 1 2 3 4 5 

1. Saya lebih suka mempelajari isu-isu dalam 

akuntansi secara kelompok daripada saya harus 

mempelajarinya sendiri. 

     

2. Belajar secara berkelompok lebih menyenangkan 

daripada belajar secara individu 

     

3. Saya lebih suka mengerjakan tugas, latihan, 

mengerjakan soal yang diberikan, dan 

menyiapkan presentasi secara berkelompok. 

     

4. Saya lebih suka memahami materi dengan       



diskusi daripada membaca sendiri. 

5. Saya lebih suka adanya pembagian tugas dan 

tanggung jawab dalam pengerjaan tugas-tugas 

kuliah dalam kelompok. 

     

6. Saya lebih suka pengerjaan tugas kelompok 

melalui tatap muka dengan anggota kelompok. 

     

7. Saya lebih suka belajar kelompok dengan anggota 

yang heterogen (berbeda kemampuan akademik, 

jenis kelamin, ras, agama, kepribadian dll) 

     

8. Saya lebih suka ada pengakuan dan penghargaan 

tim dalam belajar. 

     

9. Saya lebih suka dosen memberikan gambaran 

umum materi yang harus dipelajari, kemudian 

diperdalam dalam belajar kelompok 

     

 

2. Variabel Prestasi Akademik 

1) Pernahkan anda mengikuti perkuliahan dengan metode pembelajaran 

kooperatif ? (lihat pengertian pembelajaran kooperatif pada variable 

pembelajaran kooperatif di atas apabila anda belum paham) 

 Ya Tidak 

 

Apabila anda menjawab “Ya” silahkan melanjutkan mengisi kuesioner 

berikut 

 1 2 3 4 5 

1. Saya menjadi lebih memahami materi perkuliahan      

2. Saya dapat mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan karena diskusi yang saya lakukan 

     

3. Saya lebih mudah mengerjakan soal-soal ujian 

setelah belajar dengan kelompok 

     

4. Saya dapat mengingat materi-materi perkuliahan 

yang diajarkan 

     

 

  



INVENTORI TIPE KEPRIBADIAN 

 

Petunjuk: 

 Pada hakikatnya manusia mempunyai tipe kepribadian yag berbeda satu 

sama lain. Tidak ada tipe kepribadian yang benar atau salah, baik atau buruk. 

 Tujuan inventori ini semata-mata untuk memberi gambaran tentang tipe 

kepribadian sesuai dengan kecenderungan Saudara. Walaupun tipe kepribadian 

Saudara berbeda dengan orang lain, hal itu tidak ada kaitannya dengan masalah 

kesehatan atau kelainan mental. 

Beberapa pernyataan di bawah ini disusun berpasangan (a dan b) yang 

dapat menggambarkan kecenderungan Saudara. Berilah nilai pada tiap pernyataan 

dengan angka 0 sampai dengan 5. 

Skor  tiap pasangan (penyataan a dan b) harus berjumlah 5 (0 dan 5, 1 

dan 4, 2 dan 3, dst. sesuai bobot penilaian Saudara). Jangan menggunakan nilai 

pecahan. 

Variabel Extrovert/Introvert 

1a ___ Saya lebih suka membuat keputusan sesudah mengetahui apa yang 

dipikirkan orang lain. 

1b ___    Saya lebih suka membuat keputusan tanpa berunding dengan orang 

lain. 

2a ___    Saya lebih suka saat-saat berpikir secara sendirian. 

2b ___    Saya lebih suka saat-saat aktif melakukan kegiatan bersama orang lain. 

3a ___    Saya lebih suka pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang tak dapat 

dilihat orang lain. 

3b ___   Saya lebih suka kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian yang 

melibatkan orang lain. 

4a  ___    Saya lebih suka bertemu dengan orang-orang baru. 

4b  ___    Saya lebih suka sendiri atau bersama seseorang yang saya kenal baik. 

5a  ___    Saya lebih suka menjadi pusat perhatian. 

5b ___    Saya lebih suka menyendiri. 

 

 

 



Variabel Thinking/Feeling 

1a   ___    Saya lebih suka menarik kesimpulan atas dasar logika dan analisis 

secara hati-hati, langkah demi langkah. 

1b   ___    Saya lebih suka menarik kesimpulan atas dasar apa yang saya rasakan 

dan yakini dari pengalaman di masa lalu. 

2a   ___    Saya lebih suka dianggap sebagai orang yang menggunakan pikiran. 

2b   ___    Saya lebih suka dianggap sebagai orang yang menggunakan perasaan. 

3a   ___    Saya lebih suka membantu orang lain menyelidiki perasaan-perasaan 

mereka. 

3b   ___    Saya lebih suka membantu orang lain membuat keputusan-keputusan 

yang logis. 

4a   ___   Saya lebih suka orang yang menggunakan logika. 

4b   ___  Saya lebih suka  orang yang menggunakan perasaan. 

5a   ___   Saya lebih suka mengalami situasi, diskusi, dan film yang menggugah 

perasaan. 

5b   ___   Saya lebih suka menggunakan kemampuan saya untuk menganalisis 

situasi. 

 



LAMPIRAN 2 

HASIL UJI VALIDITAS DATA 

Correlations 
 

    X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 1.000(**) .482(**) .482(**) .220(*) .220(*) .086 .086 .133 .133 .607(**) 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .025 .025 .387 .387 .177 .177 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

X1.2 Pearson Correlation 1.000(**) 1 .482(**) .482(**) .220(*) .220(*) .086 .086 .133 .133 .607(**) 

Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .025 .025 .387 .387 .177 .177 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

X1.3 Pearson Correlation .482(**) .482(**) 1 1.000(**) .214(*) .214(*) .422(**) .422(**) .269(**) .269(**) .740(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .029 .029 .000 .000 .006 .006 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

X1.4 Pearson Correlation .482(**) .482(**) 1.000(**) 1 .214(*) .214(*) .422(**) .422(**) .269(**) .269(**) .740(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   .029 .029 .000 .000 .006 .006 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

X1.5 Pearson Correlation .220(*) .220(*) .214(*) .214(*) 1 1.000(**) .427(**) .427(**) .187 .187 .621(**) 

Sig. (2-tailed) .025 .025 .029 .029   .000 .000 .000 .057 .057 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

X1.6 Pearson Correlation .220(*) .220(*) .214(*) .214(*) 1.000(**) 1 .427(**) .427(**) .187 .187 .621(**) 

Sig. (2-tailed) .025 .025 .029 .029 .000   .000 .000 .057 .057 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

X1.7 Pearson Correlation .086 .086 .422(**) .422(**) .427(**) .427(**) 1 1.000(**) .383(**) .383(**) .680(**) 

Sig. (2-tailed) .387 .387 .000 .000 .000 .000   .000 .000 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

X1.8 Pearson Correlation .086 .086 .422(**) .422(**) .427(**) .427(**) 1.000(**) 1 .383(**) .383(**) .680(**) 



Sig. (2-tailed) .387 .387 .000 .000 .000 .000 .000   .000 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

X1.9 Pearson Correlation .133 .133 .269(**) .269(**) .187 .187 .383(**) .383(**) 1 1.000(**) .611(**) 

Sig. (2-tailed) .177 .177 .006 .006 .057 .057 .000 .000   .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

X1.10 Pearson Correlation .133 .133 .269(**) .269(**) .187 .187 .383(**) .383(**) 1.000(**) 1 .611(**) 

Sig. (2-tailed) .177 .177 .006 .006 .057 .057 .000 .000 .000   .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

X1 Pearson Correlation .607(**) .607(**) .740(**) .740(**) .621(**) .621(**) .680(**) .680(**) .611(**) .611(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 



Correlations 
 

    X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2 

X2.1 Pearson Correlation 1 1.000(**) .823(**) .823(**) .371(**) .371(**) .320(**) .320(**) .384(**) .384(**) .781(**) 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .000 .000 .001 .001 .000 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

X2.2 Pearson Correlation 1.000(**) 1 .823(**) .823(**) .371(**) .371(**) .320(**) .320(**) .384(**) .384(**) .781(**) 

Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 .000 .001 .001 .000 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

X2.3 Pearson Correlation .823(**) .823(**) 1 1.000(**) .392(**) .392(**) .424(**) .424(**) .480(**) .480(**) .853(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

X2.4 Pearson Correlation .823(**) .823(**) 1.000(**) 1 .392(**) .392(**) .424(**) .424(**) .480(**) .480(**) .853(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

X2.5 Pearson Correlation .371(**) .371(**) .392(**) .392(**) 1 1.000(**) .194(*) .194(*) .133 .133 .612(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   .000 .049 .049 .177 .177 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

X2.6 Pearson Correlation .371(**) .371(**) .392(**) .392(**) 1.000(**) 1 .194(*) .194(*) .133 .133 .612(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000   .049 .049 .177 .177 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

X2.7 Pearson Correlation .320(**) .320(**) .424(**) .424(**) .194(*) .194(*) 1 1.000(**) .338(**) .338(**) .667(**) 

Sig. (2-tailed) .001 .001 .000 .000 .049 .049   .000 .000 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

X2.8 Pearson Correlation .320(**) .320(**) .424(**) .424(**) .194(*) .194(*) 1.000(**) 1 .338(**) .338(**) .667(**) 

Sig. (2-tailed) .001 .001 .000 .000 .049 .049 .000   .000 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

X2.9 Pearson Correlation .384(**) .384(**) .480(**) .480(**) .133 .133 .338(**) .338(**) 1 1.000(**) .646(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .177 .177 .000 .000   .000 .000 



N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

X2.10 Pearson Correlation .384(**) .384(**) .480(**) .480(**) .133 .133 .338(**) .338(**) 1.000(**) 1 .646(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .177 .177 .000 .000 .000   .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

X2 Pearson Correlation .781(**) .781(**) .853(**) .853(**) .612(**) .612(**) .667(**) .667(**) .646(**) .646(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 



Correlations 
 

    Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 Z.6 Z.7 Z.8 Z.9 Z 

Z.1 Pearson Correlation 1 .638(**) .545(**) .263(**) .366(**) .229(*) .271(**) .298(**) .298(**) .612(**) 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .007 .000 .019 .005 .002 .002 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

Z.2 Pearson Correlation .638(**) 1 .640(**) .435(**) .405(**) .500(**) .384(**) .369(**) .351(**) .734(**) 

Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

Z.3 Pearson Correlation .545(**) .640(**) 1 .476(**) .374(**) .424(**) .442(**) .323(**) .442(**) .724(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

Z.4 Pearson Correlation .263(**) .435(**) .476(**) 1 .468(**) .433(**) .375(**) .291(**) .377(**) .630(**) 

Sig. (2-tailed) .007 .000 .000   .000 .000 .000 .003 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

Z.5 Pearson Correlation .366(**) .405(**) .374(**) .468(**) 1 .699(**) .274(**) .500(**) .401(**) .711(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   .000 .005 .000 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

Z.6 Pearson Correlation .229(*) .500(**) .424(**) .433(**) .699(**) 1 .391(**) .503(**) .457(**) .736(**) 

Sig. (2-tailed) .019 .000 .000 .000 .000   .000 .000 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

Z.7 Pearson Correlation .271(**) .384(**) .442(**) .375(**) .274(**) .391(**) 1 .491(**) .568(**) .671(**) 

Sig. (2-tailed) .005 .000 .000 .000 .005 .000   .000 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

Z.8 Pearson Correlation .298(**) .369(**) .323(**) .291(**) .500(**) .503(**) .491(**) 1 .747(**) .740(**) 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .001 .003 .000 .000 .000   .000 .000 

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

Z.9 Pearson Correlation .298(**) .351(**) .442(**) .377(**) .401(**) .457(**) .568(**) .747(**) 1 .753(**) 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   .000 



N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

Z Pearson Correlation .612(**) .734(**) .724(**) .630(**) .711(**) .736(**) .671(**) .740(**) .753(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 
 

    Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1 

Y1.1 Pearson Correlation 1 .528(**) .430(**) .495(**) .770(**) 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 

Y1.2 Pearson Correlation .528(**) 1 .573(**) .478(**) .794(**) 

Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 

N 104 104 104 104 104 

Y1.3 Pearson Correlation .430(**) .573(**) 1 .617(**) .822(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 

N 104 104 104 104 104 

Y1.4 Pearson Correlation .495(**) .478(**) .617(**) 1 .814(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   .000 

N 104 104 104 104 104 

Y1 Pearson Correlation .770(**) .794(**) .822(**) .814(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   

N 104 104 104 104 104 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



LAMPIRAN 3 

HASIL UJI RELIABILITAS DATA 

 
 
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.848 10 

 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.883 10 

 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.870 9 

 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.812 4 

 

 



LAMPIRAN 4 

HASIL UJI HIPOTESIS MODEL REGRESI 1 

Z = b1.X1+b2.X2 + e1 

 

1. Uji Multikolinearitas 

Coefficients(a) 
 

Model 
  

  
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 19.558 1.245   15.705 .000     

  X1 1.090 .157 .491 6.962 .000 .857 1.167 

  X2 .909 .154 .416 5.895 .000 .857 1.167 

a  Dependent Variable: Z 

 

2. Uji Autokorelasi 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .108(a) .012 -.008 6.83373 1.747 

a  Predictors: (Constant), X2, X1 
b  Dependent Variable: LAGZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Uji Heteroskedastisitas 

Regression Standardized Predicted Value
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Scatterplot

Dependent Variable: Z

 

4. Uji Linearitas 

ANOVA Table 
 

    
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

Z * X1 Between 
Groups 

(Combined) 
2191.101 5 438.220 16.889 .000 

    Linearity 1991.880 1 1991.880 76.769 .000 

    Deviation from 
Linearity 

199.221 4 49.805 1.920 .113 

  Within Groups 2542.745 98 25.946     

  Total 4733.846 103       

 
ANOVA Table 

 

    
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

Z * X2 Between 
Groups 

(Combined) 
1965.889 5 393.178 13.921 .000 

    Linearity 1714.780 1 1714.780 60.712 .000 

    Deviation from 
Linearity 

251.109 4 62.777 2.223 .072 

  Within Groups 2767.957 98 28.244     

  Total 4733.846 103       



 

5. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
Unstandardize

d Residual 

N 104 

Normal Parameters(a,b) 
Mean .0000000 

Std. Deviation 4.45042115 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .088 

Positive .075 

Negative -.088 

Kolmogorov-Smirnov Z .902 

Asymp. Sig. (2-tailed) .390 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 

6. Korelasi Regresi 

ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2693.803 2 1346.901 66.683 .000(a) 

Residual 2040.044 101 20.198     

Total 4733.846 103       

a  Predictors: (Constant), X2, X1 
b  Dependent Variable: Z 

 
Coefficients(a) 

 

Model 
  

  
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19.558 1.245   15.705 .000 

  X1 1.090 .157 .491 6.962 .000 

  X2 .909 .154 .416 5.895 .000 

a  Dependent Variable: Z 



LAMPIRAN 5 

HASIL UJI HIPOTESIS MODEL REGRESI 2 

Y1 = b1.X1+b2.X2 + b3.Z + e2 

 

1. Uji Multikolinearitas 

Coefficients(a) 
 

Model 
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.570 .796   3.227 .002     

  X1 .159 .066 .148 2.425 .017 .579 1.727 

  X2 .362 .062 .341 5.872 .000 .638 1.569 

  Z .260 .034 .536 7.591 .000 .431 2.320 

a  Dependent Variable: Y1 

 

2. Uji Autokorelasi 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .886(a) .785 .779 1.54917 1.943 

a  Predictors: (Constant), Z, X2, X1 
b  Dependent Variable: Y1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Uji Heteroskedastisitas 

Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: Y1

 

4. Uji Linearitas 

ANOVA Table 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Y1 * X1 Between 
Groups 

(Combined) 
474.508 5 94.902 14.450 .000 

    Linearity 435.525 1 435.525 66.312 .000 

    Deviation from 
Linearity 

38.984 4 9.746 1.484 .213 

  Within Groups 643.646 98 6.568     

  Total 1118.154 103       

 
 

ANOVA Table 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Y1 * X2 Between 
Groups 

(Combined) 
602.779 5 120.556 22.924 .000 

    Linearity 
578.113 1 578.113 

109.93
0 

.000 

    Deviation from 
Linearity 

24.665 4 6.166 1.173 .328 

  Within Groups 515.375 98 5.259     

  Total 1118.154 103       



 
ANOVA Table 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Y1 * Z Between 
Groups 

(Combined) 
854.342 26 32.859 9.591 .000 

    Linearity 
782.606 1 782.606 

228.42
3 

.000 

    Deviation from 
Linearity 

71.736 25 2.869 .838 .684 

  Within Groups 263.812 77 3.426     

  Total 1118.154 103       

 

5. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardize

d Residual 

N 104 

Normal Parameters(a,b) 
Mean .0000000 

Std. Deviation 1.52643964 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .050 

Positive .050 

Negative -.046 

Kolmogorov-Smirnov Z .507 

Asymp. Sig. (2-tailed) .959 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 
 

6. Korelasi Regresi 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 878.162 3 292.721 121.971 .000(a) 

Residual 239.992 100 2.400     

Total 1118.154 103       

a  Predictors: (Constant), Z, X2, X1 
b  Dependent Variable: Y1 

Coefficients(a) 

Model 
  
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.570 .796   3.227 .002 

  X1 .159 .066 .148 2.425 .017 

  X2 .362 .062 .341 5.872 .000 

  Z .260 .034 .536 7.591 .000 

a  Dependent Variable: Y1 



LAMPIRAN 6 

HASIL UJI HIPOTESIS MODEL REGRESI 3 

Y2 = b1.X1+b2.X2 + b3.Z + e3 

 

1. Uji Multikolinearitas 

Coefficients(a) 
 

Model 
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.720 .054   50.480 .000     

  X1 .019 .004 .267 4.350 .000 .579 1.727 

  X2 .029 .004 .403 6.883 .000 .638 1.569 

  Z .012 .002 .383 5.378 .000 .431 2.320 

a  Dependent Variable: Y2 

 

2. Uji Autokorelasi 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .884(a) .781 .775 .10480 1.944 

a  Predictors: (Constant), Z, X2, X1 
b  Dependent Variable: Y2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Uji Heteroskedastisitas 

Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: Y2

 

4. Uji Linearitas 

ANOVA Table 

    
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

Y2 * X1 Between 
Groups 

(Combined) 
2.438 5 .488 18.503 .000 

    Linearity 2.243 1 2.243 85.122 .000 

    Deviation from 
Linearity 

.195 4 .049 1.848 .126 

  Within Groups 2.583 98 .026     

  Total 5.021 103       

 
ANOVA Table 

    
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

Y2 * X2 Between 
Groups 

(Combined) 
2.824 5 .565 25.190 .000 

    Linearity 2.712 1 2.712 120.967 .000 

    Deviation from 
Linearity 

.112 4 .028 1.246 .297 

  Within Groups 2.197 98 .022     

  Total 5.021 103       

 
  



 
 
 
 

ANOVA Table 

    
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

Y2 * Z Between 
Groups 

(Combined) 
3.569 26 .137 7.281 .000 

    Linearity 3.207 1 3.207 170.115 .000 

    Deviation from 
Linearity 

.362 25 .014 .768 .768 

  Within Groups 1.452 77 .019     

  Total 5.021 103       

 

5. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
Unstandardize

d Residual 

N 104 

Normal Parameters(a,b) 
Mean .0000000 

Std. Deviation .10326258 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .035 

Positive .031 

Negative -.035 

Kolmogorov-Smirnov Z .356 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 

6. Korelasi Regresi 

ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.923 3 1.308 119.058 .000(a) 

Residual 1.098 100 .011     

Total 5.021 103       

a  Predictors: (Constant), Z, X2, X1 
b  Dependent Variable: Y2 
 

 
 
 
 
 
 
 



Coefficients(a) 
 

Model 
  
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.720 .054   50.480 .000 

  X1 .019 .004 .267 4.350 .000 

  X2 .029 .004 .403 6.883 .000 

  Z .012 .002 .383 5.378 .000 

a  Dependent Variable: Y2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


