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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode 

eksplanatori. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 

2010:35).  

Pengertian metode eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori 

yang sudah ada (Indriantoro dan Supomo, 2002:67).  Penelitian eksplanatori 

bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel. 

Orang sering tidak puas hanya sekadar ingin mengetahui apa yang terjadi, 

bagaimana terjadinya, tetapi juga ingin mengetahui mengapa terjadi. Penelitian ini 

ingin menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa. Oleh karena itu, penelitian ini 

juga disebut sebagai penelitian konfirmatori atau bisa juga disebut penelitian 

korelasional. Selanjutnya penelitian yang dilakukan merupakan penelitian 

eksperimental-semu atau  quasi-experimental research. Tujuan penelitian 

eksperimental-semu ini adalah untuk memperoleh informasi yang merupakan 

perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang 
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sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan/atau 

memanipulasi yang variabel yang relevan.  Untuk itu, perlu diidentifikasi berbagai 

variabel di luar masalah untuk mengkonfirmasi sebab terjadinya suatu masalah 

(Nopiyanti et al, 2010) 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2010:73) sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Populasi dan sampel penelitian ini akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

3.2.1 Populasi  

Populasi adalah totalitas dari semua obyek atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (Hasan, 2003:50). 

Dalam penelitian ini populasinya merupakan mahasiswa baru S1 Jurusan 

Akuntansi Universitas Brawijaya angkatan tahun 2012. Besar jumlah populasi 

mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi angkatan tahun 2012 adalah 363 orang. (SISKA 

FEB-UB). 

 

 

 

 

 



40 
 

 
 

Tabel 3.1 

Jumlah Mahasiswa S1 Akuntansi angkatan 2012 

No Keterangan Mahasiswa 

1 S1 Akuntansi 315 

2 S1 Akuntansi (Internasional) 48 

  TOTAL 363 

Sumber : SISKA (FEB-UB) 

 

3.2.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah anggota 

yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2006:25). Oleh karena itu, sampel merupakan 

bagian dari populasi yang ditunjuk menjadi perwakilan dari populasi tersebut. 

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan non-probability sampling. Non-probabilty sampling adalah 

pemilihan sampel secara tidak acak sehingga setiap unsur populasi tidak memiliki 

kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Indriantoro dan Supomo, 

2002:52). 

Sampel yang diambil peneliti adalah dua kelas mahasiswa baru angkatan 

2012 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang 

menempuh mata kuliah Pengantar Akuntansi. Sampel terdiri dari kelas CC yang 

berjumlah 37 mahasiswa baru dan kelas CG yang berjumlah 31 mahasiswa, jadi 

total sampel penelitian ini adalah 68 mahasiswa baru. Alasan penggunaan sampel 

kelas terpilih ini adalah karena kelas ini diampu oleh pengajar yang sama. Tujuan 

menggunakan kelas yang diajar oleh dosen yang sama adalah untuk 

meminimalisir perbedaan metode pembelajaran yang diakibatkan perbedaan dosen 
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pengajar. Selanjutnya kelas CC yang berjumlah 37 mahasiswa sebagai  kelas 

treatment yakni kelas yang menggunakan treatment media pembelajaran 

audiovisual berbasis entertaintment. Sedangkan kelas CG yang berjumlah 31 

mahasiswa sebagai kelas kontrol yakni kelas pembanding yang tidak 

menggunakan treatment media pembelajaran audiovisual berbasis entertaintment. 

 

3.3 Data Penelitian 

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2010:73) pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.  

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

yakni melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip (data dokumenter)  yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2002:52).  

 

3.4  Uji Normalitas  

Distribusi normal merupakan salah satu  distribusi yang sering digunakan 

dalam statistik. Distribusi ini sangat penting, karena banyak sekali uji statistik 

yang memerlukan data berdistribusi normal. Menguji normalitas data bertujuan 
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untuk memenuhi sebagian dari syarat statistik parametrik. Normalitas suatu 

variabel umumnya dideteksi dengan grafik atau uji statistik. Uji normalitas 

digunakan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi normal atau tidak. 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data 

terdistribusi normal. (Priyatno 2008:28). Adapun kriteria pengujian normalitas 

adalah sebagai berikut :  

•  Jika angka signifikansi Uji Kolmogorov-Smirnov Sig > 0,05 maka data 

berdistribusi normal  

•  Jika angka signifikansi Uji Kolmogorov-Smirnov Sig < 0,05 maka data 

berdistribusi tidak normal 

 

3.5 Uji Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2009:241) hipotesis yang dirumuskan akan diuji 

menggunakan satistik parametrik. Penggunaan statistik parametrik mensyaratkan 

bahwa data yang diuji harus berdistribusi normal. Oleh karena itu sebelum 

pengujian hipotesis, perlu dilakukan uji normalitas data. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa uji normalitas data adalah uji yang dilakukan terhadap data yang tujuannya 

adalah mengetahui apakah data-data tersebut berdistribusi normal atau tidak. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

untuk mengetahui data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Jika hasil 

uji normalitas Kolmogorov-Smirnov memiliki nilai > 0.05 (alpha 5%) maka 

asumsi normalitas data terpenuhi. Data menyebar normal berarti prosedur 
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parametrik bisa dilakukan. Oleh karena itu untuk menguji ada tidaknya perbedaan 

dua sampel harus menggunakan statistik parametrik yaitu menggunakan 

Independent sample T-Test, tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat 

pemahaman mahasiswa Jurusan Akuntansi tentang  konsep dasar akuntansi yang 

mendapat metode pembelajaran audiovisual berbasis entertainment dengan yang 

tidak mendapat metode pembelajaran audiovisual berbasis entertainment. Adapun 

kriteria uji beda adalah sebagai berikut :  

•  Jika angka signifikansi Independent sample T-Test  > 0,05 maka Ha tidak 

didukung 

• Jika angka signifikansi Independent sample T-Test < 0,05 maka Ha 

didukung 

Namun jika hasil uji Kolmogorov-Smirnov < 0.05 (alpha 5%) maka 

asumsi normalitas data tidak terpenuhi atau data tidak menyebar normal. Data 

menyebar tidak normal berarti prosedur parametrik tidak bisa dilakukan. Oleh 

karena itu untuk menguji ada tidaknya perbedaan dua sampel harus menggunakan 

statistik non parametrik yaitu menggunakan uji Mann Withney, tujuannya adalah 

mengetahui perbedaan tingkat pemahaman mahasiswa Jurusan Akuntansi tentang  

konsep dasar akuntansi yang mendapat metode pembelajaran audiovisual berbasis 

entertainment dengan yang tidak mendapat metode pembelajaran audiovisual 

berbasis entertainment. Adapun kriteria uji beda adalah sebagai berikut :  

•  Jika angka signifikansi Uji Mann Withney > 0,05 maka Ha tidak didukung 

• Jika angka signifikansi Uji Mann Withney < 0,05 maka Ha didukung 

 


