
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif.  Penelitian  ini 

menggunakan  hipotetis  deduktif,  yaitu  metode  ilmiah  yang  dipopulerkan  oleh 

seorang filsuf Austria, Karl Popper, dimana penelitian ini memberikan pendekatan 

yang  berguna  dan  sistematis  dalam memecahkan  masalah  dasar  serta  masalah 

manajerial  (Sekaran,  2003).  Pendekatan  Sistematika  melibatkan  tujuh  langkah, 

yaitu:

1. Mengidentifikasi perluasan area masalah

2. Mendefinisikan pertanyaan penelitian

3. Merumuskan hipotesis

4. Menentukan metode pengukuran

5. Mengumpulkan data

6. Analisis data

7. Menginterpretasikan data

Sedangkan menurut Sugiyono (2011) Metode kuantitatif disebut dengan 

metode  tradisional,  karena  metode  ini  sudah  cukup  lama  digunakan  sehingga 

sudah  mentradisi  sebagai  metode  untuk  penelitian.  Metode  ini  juga  disebut 

sebagai  metode  positivistik  karena berdasarkan filsafat   positivisme.  Selain  itu 

metode  ini  juga  disebut  sebagai  ilmiah  atau  scientific  karena  telah  memenuhi 
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kaidah  kaidah  ilmiah  yaitu  konkrit/empiris,  obyektif,  terukur,  rasional,  dan 

sistematis.

3.2. Objek Penelitian

Penentuan objek penelitian sangatlah penting karena objek penelitian 

membantu  dalam  kegiatan  operasional  penelitian.  Objek  penelitian  membantu 

memastikan  apakah  penelitian  ini  sudah  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  yang 

sudah  disebutkan  sebelumnya,  terfokus  pada  rumusan  masalah  penelitian,  dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian yang terarah dan terselesaikan 

dengan baik. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kecerdasan Emosional 

dari  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Jurusan  Akuntansi,  Universitas 

Brawijaya Malang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Juran Akuntansi,  Universitas 

Brawijaya Malang merupakan salah satu fakultas yang mendapatkan agreditasi A.

3.3. Populasi 

Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  objek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan  oleh peneliti 

untuk dipelajari (Sugiyono, 2011).  Populasi pada penelitian ini adalah Mahasiswa 

Universitas Brawijaya Malang, Jurusan Akuntansi.

3.4. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2011). Cara pengambilan sample dilakukan dengan 
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tehnik  non  probability  sampling dengan  Accidental  Sampling.  Dengan  tehnik 

penentuan sample  berupa  purposive sampling. Non probabilty sampling adalah 

tehnik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi 

setiap  unsur  atau  anggota  populasi  untuk  dipilih  menjadi  sample  (Sugiyono, 

2011).  Sedangkan  Accidental  Sampling  adalah  pemilihan  anggota  populasi 

berdasarkan kemudahan akases untuk mendapatkan data,    Purposive sampling 

adalah  tehnik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  atau  syarat  tertentu 

(Sugioyono, 2011).

Untuk syarat purposive sampling yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa  Universitas  Brawijaya  Malang,  Fakultas  Ekonomi  dan 

Bisnis,  Jurusan  Akuntansi  angkatan  2009.  Sample  yang  digunakan 

merupakan angkatan 2009 karena penulis merasa lebih mudah dan jauh 

lebih mengenal angakatan 2009, sehingga akses ke sample untuk m

2. Telah menempuh minimal  110 SKS, karena diasumsikan mahasiswa 

tersebut sudah mendapatkan manfaat kegiatan perkuliahan.

3. Telah  menempuh  Pengantar  Akuntansi,  Pengantar  Akuntansi  2, 

Akuntansi Keuangan 1, Akuntansi Keuangan 2, Akuntansi Lanjutan. 

Alasan dipilihnya syarat ini adalah karena dengan sample yang telah 

menempuh  matakuliah  dasar  untuk  akuntansi,  diharapkan  sample 

sudah  benar  benar  paham  tentang  akuntansi,  mengingat  tujuan 

penelitian ini  adalah untuk meneliti  hubungan kecerdasan emosional 

terhadap pemahaman akuntansi.
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3.5. Jenis Data Penelitian

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer 

dan data sekunder.

1. Data Primer

Merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian. Data 

primer merupakan data yang didapatkan dari tangan pertama oleh peneliti 

atau sumber  utama yang didapatakan secara langsung oleh peneliti  dari 

sebuah  fenomena  atau  kejadian  (Sekaran,  2003).  Data  primer  pada 

penelitian  ini  adalah  data  yang  didapatkan  dari  kuisioner  yang  akan 

disebarkan  kepada  mahasiswa  fakultas  ekonomi  dan  bisnis,  jurusan 

akuntansi,  Universitas  Brawijaya  Malang  angkatan  2009.  Kuisioner 

menggunakan skala likert  yang menggunakan skala Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S), Ragu Ragu (RR), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju 

(STS), untuk mengetes apakah responden setuju dengan pernyataan yang 

diberikan  dalam  kuisioner.  Kuisioner  yang  digunakan  adalah  kuisioner 

yang  di  adaptasi  dari  penelitian  sebelumnya  yaitu  oleh  Trisnawati  dan 

Suryaningrum (2003).

2. Data Sekunder

Selain  menggunakan  data  primer,  Peneliti  juga  menggunakan 

data sekunder, yaitu data yang telah tersedia atau disiapkan sebelumnya 

(Sekaran,  2003).  Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini 

adalah  jumlah  mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Jurusan 
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Akuntansi,  Universitas  Brawijaya  Malang  angkatan  2009.  Data  jumlah 

mahasiswa didapatkan dari website SISKA FEB UB. Yang menunjukan 

jumlah mahasiswa sebanyak 129 mahasiswa.

3.6. Varibel Dependen

Variabel  Dependen  sering  disebut  sebagai  variabel  output,  kriteria, 

konsekuen.  Dalam  bahasa  Indonesia  sering  disebut  sebagai  sebagai  variabel 

terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat,  karena  adanya  variabel  bebas  (Sugiyono,  2011).  Sedangkan  variabel 

dependen menurut Sekaran (2003) adalah yang menjadi perhatian utama peneliti. 

Variabel dependen diukur berdasarkan perolehan Indeks Prestasi Kumulatif / IPK 

(Y).

3.7. Variabel Independen

Variabel  Independen  adalah  merupakan  variabelyang  mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen / terikat 

(Sugiyono, 2011). Menurut Sekaran (2003), variabel independen adalah variabel 

yang  mempengaruhi  variabel  dependen,  baik  secara  positif  maupun  negatif. 

Variabel  independen  pada  penelitian  ini  adalah  kecerdasan  emosional  ( χ ). 

Dimensi dan elemen variabel independen dalam penelitian ini adalah :

1. Pengenalan diri / Kesadaran Diri /Self Awareness (
χ

1 )
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Kesadaran  diri  adalah  mengetahui  apa  yang  dirasakan  pada 

suatu saat, dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan 

diri sendiri; memiliki tolok ukur yang realistis atas kemampuan diri dan 

kepercayaan  diri  yang  kuat  (Goleman,  2000).  Elemen  elemen  dari 

pengenalan diri adalah:

a. Kesadaran emosi (emosional awareness),  yaitu  mengenali 

emosinya sendiri dan efeknya. 

b. Penilaian diri secara teliti (accurate self awareness), yaitu 

mengetahui kekuatan dan batas-batas diri sendiri. 

c. Percaya  diri  (self  confidence),  yaitu  keyakinan  tentang 

harga diri dan kemampuan sendiri. 

2. Pengendalian Diri / Pengaturan Diri /Self Regulation (
χ

2 )

Goleman  (2000)  mendefinisikan  pengaturan  diri  dengan 

mengenai  emosi  sedemikian  sehingga  berdampak  positif  kepada 

pelaksanaan  tugas;  peka  terhadap  kata  hati  dan  sanggup  menunda 

kenikmatan sebelum tercapainyasuatu sasaran, dan mampu pulih kembali 

dari tekanan emosi. Elemen elemen dari pengendalian diri adalah:

a. Kendali  diri  (self-control)  :  mengelola  emosi  dan  implus 

yang merusak dengan efektif. 

b. Sifat dapat dipercaya (trustworthiness) : memelihara norma 

kejujuran dan integritas.  

c. Kehati-hatian  (conscientiousness)  :  dapat  diandalkan  dan 

bertanggungjawab dalam memenuhi kewajiban.
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d. Kemampuan  adaptasi  /Adaptabilitas  (adaptability)  : 

keluwesan dalam menangani perubahan dan tantangan.

e. Inovasi  (innovation)  :  bersikap terbuka terhadap gagasan, 

pendekatan baru, dan informasi terkini

3. Motivasi /Motivation (
χ

3 )

Motivasi berarti menggunakan hasrat yang paling dalam untuk 

menggerakkan  dan  menuntun  menuju  sasaran,  membantu  mengambil 

inisiatif  dan  bertindak  sangat  efektif,  dan  untuk  bertahan  menghadapi 

kegagalan  dan  frustasi  (Goleman,  2000).  Elemen  elemen  dari  motivasi 

adalah:

a. Dorongan  prestasi  (achievement  drive),  yaitu  dorongan 

untuk menjadi lebih baik atau memenuhi standar keberhasilan. 

b. Komitmen  (commitmen),  yaitu  menyesuaikan  diri  dengan 

sasaran kelompok atau lembaga.  

c. Inisiatif  (initiative),  yaitu  kesiapan  untuk  memanfaatkan 

kesempatan.  

d. Optimisme  (optimisme),  yaitu  kegigihan  dalam 

memperjuangkan sasaran kendati ada halangan dan kegagalan. 

4. Empati / Emphaty (
χ

4 )

Empati yaitu merasakan yang dirasakan oleh orang lain, mampu 

memahami  perspektif  mereka,  menumbuhkan  hubungan  saling  percaya 
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dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang (Goleman, 2000). 

Elemen elemen dari Empati adalah:

a. Mengembangkan orang lain  (developing  other),  yaitu  merasakan 

kebutuhan perkembangan orang lain dan berusaha menumbuhkan 

kemampuan orang lain.  

b. Orientasi  pelayanan  (service  orientation),  yaitu  mengantisipasi, 

mengenali, dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan. 

c. Memanfaatkan  keragaman  (leveraging  diversity),  yaitu 

menumbuhkan  peluang  melalui  pergaulan  dengan  bermacam-

macam orang. 

d. Kesadaran  politis  (political  awareness),  yaitu  mampu  membaca 

arus-arus  emisi  sebuah  kelompok  dan  hubungannya  dengan 

perasaan

5. Keterampilan Sosial /Social Skills (
χ

5 )

Ketrampilan sosial adalah menangani emosi dengan baik ketika 

berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan 

jaringan  sosial;  berinteraksi  dengan  lancar;  menggunakan 

ketrampilanketrampilan  ini  untuk  mempengaruhi  dan  memimpin, 

bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan, dan untuk bekerja sama 

dan  bekerja  dalam  tim  (Goleman,  2003).  Elemen  elemen  dari 

Keterampilan sosial adalah:

a. Pengaruh  (influence),  yaitu  memiliki  taktik  untuk 

melakukan persuasi. 
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b. Komunikasi (communication), yaitu mengirim pesan yang 

jelas dan meyakinkan. 

c. Manajemen konflik (conflict management), yaitu negoisasi 

dan pemecahan silang pendapat.

d. Kepemimpinan (leadership), yaitu membangitkan inspirasi 

dan memandu kelompok dan orang lain. 

e. Katalisator perubahan (change catalyst), yaitu memulai dan 

mengelola perusahaan. 

f. Membangun  hubungan  (building  bond),  yaitu 

menumbuhkan hubungan yang bermanfaat. 

g. Kolaborasi dan kooperasi (collaboration and cooperation), 

yaitu kerjasama dengan orang lain demi tujuan bersama.

h. Kemampuan  tim  (tim  capabilities),  yaitu  menciptakan 

sinergi kelompok dalam memperjuangkan tujuan bersama.

3.8. Metode Pengumpulan Data

3.8.1. Pengujian Hipotesis

Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  regresi  linier 

berganda,  hal  ini  menunjukkan  hubungan (korelasi)  antara  kejadian  yang  satu 

dengan kejadian lainnya. Karena terdapat lebih dari dua variabel, maka hubungan 

linier  dapat  dinyatakan  dalam  persamaan  regresi  linier  berganda.  Regresi 

berganda  dilakukan  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  perubahan  pengaruh 

perubahan  dari  suatu  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Dalam 
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pengolahan data, proses perhitungan regresi menggunakan bantuan program SPSS 

17. Persamaan yang diperoleh dalam analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

++++++=Υ χβχβχβχβχββ
55443322110 e

Dimana:

Y = Tingkat Pemahaman Akuntansi 

χ
1

 = Pengenalan Diri

χ
2

= Pengendalian Diri

χ
3

= Motivasi

χ
4

= Empati

χ
5

= Keterampilan Sosial

β
0

= Konstanta

β
i

= Koefisien Regresi

e = Faktor Pengganggu diluar Model

3.8.2. Uji Pengukuran Instrumen

Instrumen  yang  dibuat  harus  mengukur  senyatanya  (actually)  san 

seakuratnya (accurately) apa yang harus diukur dari konsep. Pengukuran konsep 

senyatanya  (acctually)  berhubungan  dengan  validitas  (seberapa  aktual  dapat 

dikatakan valid)  dan pengukuran seakuratnya  (accurately)  berhubungan dengan 

reliabilitas (seberapa akurat dapat diandalkan) (Jogiyanto, 2008).
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1. Uji Reliabilitas

Reliabilitas  menunjukan  akurasi  dan  ketepatan  dari 

pengukurnya. Reliabilitas berhubungan dengan akurasi dari pengukurnya. 

Reliabilitas  berhubungan  dengan  nkonsistensi  dari  pengukurnya.  Suatu 

pengukur  dikatakan  reliabel  jika  dapat  dipercaya  (Jogiyanto,  2008). 

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

a. Repeated Measure

Repeated Measure atau pengukuran ulang. Disini seseorang 

akan disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan 

kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya. 

b. One Shot 

One  Shot  atau  pengukuran  sekali  saja.  Disini 

pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan 

dengan  pertanyaan  lain  atau  mengukur  korelasi  antar  jawaban 

pertanyaan. Reliabilitas diukur dengan uji statistik Cronbach Alpha 

(a).  Nunally  (1967)  dalam  Imam  Ghozali  (2005)  menyatakan 

bahwa suatu  konstruk  atau  variabel  dikatakan  reliabel  jika  nilai 

Cronbach Alpha > 0.60.

2. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu  kuesioner.  Suatu  kuesioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 
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kuesioner  tersebut.  Mengukur  validitas  dapat  dilakukan  dengan  cara 

melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk 

atau variabel (Ghozali, 2005)

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

dengan r tabel untuk Degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah 

sampel.  Untuk  lebih  jelasnya  validitas  data  dapat  diukur  dengan 

membandingkan r hitung dengan r tabel (r product moment), dimana jika:

a. r hitung > r tabel, maka pertanyaan atau indikator tersebut 

valid.

b. r hitung < r tabel, maka pertanyaan atau indkator tersebut 

tidak valid.

3.8.3. Uji Asumsi Klasik

Pada  penelitian  ini  juga  akan  dilakukan  beberapa  uji  asumsi  klasik 

terhadap model regresi yang telah diolah dengan menggunaka program SPSS 13, 

yang meliputi:

1. Uji Multikolinieritas

Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model 

regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen.  Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  multikolinearitas 

didalam  model  regresi  yaitu  dengan  melihat  (1)  nilai  tolerance  dan 

lawannya  (2)  Variance  Inflation  Faktor  (VIF).  Kedua  ukuran  ini 

menunjukkan  setiap  variabel  independen  lainnya.  Dalam  pengertian 



34

sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terkait) 

dan diregres terhadap variabel independen lainnya.  Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak di jelaskan oleh 

variabel  independen  lainnya.  Jadi  nilai  Tolerance  yang  rendah  sama 

dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/ Tolerance). Nilai cut off yang 

umum dipakai  untuk menunjukkan adanya multikolinieritas  adalah nilai 

Tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai  VIF > 10. Pada penelitian ini 

tingkat  kolinieritas  yang  masih  dapat  ditolerir  adalah  dengan  nilai 

Tolerance = 0.10 yang sama dengan tingkat kolineraritas 0.95 (Ghozali, 

2005).

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier  ada korelasi  antara  kesalahan pengganggu pada  periode  t  dengan 

kesalahan  pengganggu  pada  periode  t-1  (sebelumnya).  Autokorelasi 

muncul  karena observasi  yag  berurutan  sepanjang waktu berkaitan  satu 

sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) 

tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (ghozali Imam, 2005). 

Untuk  melakukan  uji  autokorelasi,  pada  penelitian  ini  menggunakan 

besaran Durbin Watson, dimana ketentuannya dapat dilihat pada tabel 3.1 

Tabel 3.1
Pengambilan Keputusan ada tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol Keputusan Jika
Tidak ada autokorelasi 
positif

Ditolak 0 < d < dL

Tidak ada autokorelasi Tidak ada dL <_ d <_ dU
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positif keputusan
Tidak ada autokorelasi 
negatif

Ditolak 4-dL < d < 4

Tidak ada autokorelasi 
negatif

Tidak ada 
keputusan

4-dU <_ d <_4-dL

Tidak ada autokorelasi 
negatif atau positif

Tidak ditolak dU < d < 4-dU

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varience dari residual satu pengamatan lain 

tetap,  maka  disebut  Homoskedastisitas  dan  jika  berbeda  disebut 

Heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik  adalah  yang 

Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Dalam penelitian 

ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas adalah dengan 

melihat Grafik plot. Pada Grafik plot jika ada pola tertetu, seperti titik-titik 

yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian  menyempit),  maka  mengindikasikan  telah  terjadi 

Heteroskedastisitas  dan  jika  tidak  ada  pola  yang  jelas  serta  titik-titik 

meyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

Heteroskedastisitas (Ghozali, 2005)

4. Uji Normalitas

Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam model 

regresi,  variabel  pengganggu  atau  residual  memilki  disribusi  normal. 

Model  regresi  yang  baik  adalah  memiliki  distribusi  data  normal  atau 

mendekati  normal.  Untuk  menguji  apakah  distribusi  data  normal  atau 
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tidak,  dapat  dilakukan  dengan  melihat  Normal  probability  plot  yang 

membandingkan  disribusi  kumulatif  dari  distribusi  normal.  Distribusi 

normal  akan  membentuk  satu  garis  lurus  diogonal,  dan  ploting  data 

residual  akan dibandingkan dengan garis  diaogonal.  Jika distribusi  data 

residual  normal,  maka  garis  yang  menggambarkan  data  sesungguhnya 

akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005).


