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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1      Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai 

karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2009:115). Menurut Sugiyono (2004:90) 

populasi adalah wilayah generalisasi tertentu yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 

akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang sedang menempuh semester akhir. 

Pemilihan populasi ini berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa mahasiswa semester akhir 

dapat dipastikan telah menempuh semua materi kuliah teori akuntansi dari awal hingga akhir 

sehingga pencapaian prestasi belajar mahasiswa akuntansi dapat dinilai atau diberikan bobot 

penilaian seperti yang tertera pada kuesioner. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2004:91). Dalam pengambilan sampel bila subjeknya kurang dari 100, 

maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi 

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

(Arikunto, 1998: 107). Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 217 orang. Arikunto 

menyebutkan rumusan perhitungan sampel sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

n : jumlah sampel yang dicari 

N : jumlah populasi 
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d : nilai presisi (dalam penelitian ini ditentukan 90% atau d = 0,1) 

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). 

 

3.2    Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam jenis penelitian ini termasuk dalam jenis data primer. 

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

atau tidak melalui perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2009:146-147). Data primer yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari jawaban responden atas 

kuesioner yang diajukan oleh peneliti. Jawaban responden dengan menggunakan skala Likert 

1-4 akan ditransformasi melalui tabulasi sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai 

kecenderungan jawaban responden. Jawaban negatif atau jawaban tidak setuju dan kurang 

setuju, diberi skor 1 dan 2. Sedangkan jawaban positif atau jawaban setuju dan sangat setuju 

diberi skor 3 dan 4. Penggunaan skala Likert 1 sampai 4 dalam penelitian ini untuk 

menghindari jawaban netral para responden atau jawaban yang tidak memiliki kecenderungan 

apakah responden setuju atau tidak dengan pernyataan yang tertuang di kuesioner. Karena, 

jawaban netral responden apabila ditabulasi dan diolah secara statistik, akan memberikan 

gambaran yang tidak jelas mengenai kecenderungan responden. 

Kuesioner dalam penelitian ini dibangun dengan pengembangan kuesioner dalam 

penelitian sebelumnya. Tahapan-tahapan membangun kuesioner menurut Jogiyanto (2008) 

adalah sebagai berikut : 
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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 bisa 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 survei. Tujuan utama dari 

pretest adalah untuk menguji validitas isi (content validity) yang meyakinkan seberap 

besar item-item di instrumen 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, yakni : 

a. Uji pilot 

Melakukan uji pilot dari keseluruhan instrumen. 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. 

 

3.3    Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam peneltian ini adalah metode survei. Metode survei 

adalah metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis 
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(Indriantoro dan Supomo, 2009:152). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

kuesioner.  

 

3.4         Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel menurut Indriantoro dan Supomo (2009:61) 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 digenaralisasi 

dalam konstruk. Dalam penelitian ini terdiri dari 1 (satu) variabel terikat yaitu prestasi belajar 

mahasiswa akuntansi (Y) dan 3 (tiga) variabel bebas yaitu motivasi belajar (X1), lingkungan 

belajar (X2), perilaku belajar (X3). 

3.4.1   Variabel Terikat / Dependent Variable (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar. Prestasi belajar yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah IPK dan nilai mata kuliah akuntansi yang diperoleh mahasiswa 

setelah mengikuti proses belajar mengajar. Ukuran nilai digolongkan sebagai berikut : A = 

sangat baik, B = baik, C = cukup, D = kurang, E = jelek. Jika diberi bobot maka nilai tersebut 

akan berupa : 

Tabel 3.1 
Daftar Ukuran Nilai 

Nilai Angka Nilai Huruf Bobot 
> 80 - 100 A 4 
> 75 - 80 B+ 3,5 
> 69 - 75 B 3 
> 60 - 69 C+ 2,5 
> 55 - 60 C 2 
> 50 - 55 D+ 1,5 
> 44 - 50 D 1 
> 0 - 44 E 0 

 Sumber : Data Sekunder (Buku pedoman akademik 2009/2010) 
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3.4.2   Variabel Bebas / Independent Variable (X) 

Variabel bebas merupakan variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. 

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar mahasiswa akuntansi. Variabel ini antara lain : 

1. Motivasi belajar (X1) 

Motivasi belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dorongan seseorang 

untuk belajar. Variabel ini diukur dengan sikap ingin mengetahui sesuatu yang baru, 

ingin mendapat nilai terbaik, memperbaiki kegagalan, adanya perasaan nyaman dan 

senang jika mendapat nilai bagus, dan adanya motivasi dari oarng-orang di sekitarnya. 

2. Lingkungan belajar (X2) 

Lingkungan belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah seberapa baik kondisi 

lingkungan. Variabel ini diukur dengan suasana lingkungan rumah atau kos, suasana 

kelas, pemberian tugas oleh dosen, suasana lingkungan sekitar, dan media massa. 

3. Perilaku belajar (X3) 

Perilaku belajar dalam penelitian ini adalah kebiasaan yang dilakukan mahasiswa untuk 

memahami materi kuliah. Variabel ini diukur dengan kebiasaan menyusun rencana 

belajar, kebiasaan belajar, ketepatan waktu dalam mengikuti perkuliahan, dan alokasi 

jam belajar. 

 

3.5     Uji Kualitas Data 

3.5.1   Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner 

yang mana kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006:49). Uji 

validitas dalam penelitian ini dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor 
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indikator dengan total skor konstruk. Konstruk dikatakan valid jika nilai Pearson Correlation 

> 0,5. 

3.5.2   Uji Realibilitas 

Uji realibilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden dari 

waktu ke waktu (Ghozali, 2006:45). Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat 

ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 

Teknik yang digunakan untuk menguji realibilitas dalam penelitian ini adalah teknik 

alpha dari Cronbach. Pengujian realibilitas dapat dilakukan setelah semua butir pertanyaan 

valid. Untuk uji realibilitas digunakan dengan metode Cronbach Alpha dengan kriteria 

pengujian jika koefisien alpha (α) ≥ 0,6 maka dapat dinyatakan bahwa instrumen yang 

digunakan reliabel. 

 

3.6   Metode Analisis Data 

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 ini 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 
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Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Metode yang digunakan untuk menguji autokorelasi adalah dengan 

menggunakan uji Durbin Watson. Jika nilai Durbin Watson terletak di antara dU dan 4-

dU maka asumsi non autokorelasi terpenuhi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian 

heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman 

yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. 

Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi 

tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti non heteroskedastisitas 

atau homoskedastisitas. 

4. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Metode yang digunakan untuk 

menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov terhadap nilai 

residual hasil persamaan regresi. Bila probabilitas hasil uji Kolmogorov Smirnov lebih 

besar dari 0,05 (5%) maka asumsi normalitas terpenuhi, dan sebaliknya asumsi 

normalitas tidak terpenuhi. 
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3.6.2   Pengujian Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan untuk menentukan pola hubungan 

antara lebih dari satu variabel independen (X1, X2, X3,...., Xn) dengan satu variabel dependen 

(Y). Persamaan dari regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3x3 + e 

Keterangan : 

Y  = Prestasi belajar mahasiswa akuntansi 

a  = konstanta (intercept) 

X1....X3 = Variabel bebas yang terdiri dari : 

1.  Motivasi belajar  (X1) 

2.  Lingkungan belajar  (X2) 

3.  Perilaku belajar belajar (X3) 

b1....b3  = koefisien regresi 

e  = kesalahan pengganggu (standard error) 

Untuk mengetahui signifikasi dari pengaruh variabel independen secara individual 

maupun secara simultan terhadap variabel dependen maka dilakukan uji sebagai berikut : 

1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t 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. Selain itu, dapat dilakukan dengan 
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quick look yakni bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih dan tingkat 

signifikasi sebesar 5% maka H0 yang menyatakan bi = 0 dapat ditolak bila nilai t lebih 

besar dari 2 (dalam nilai absolut). 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F ini digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen/terikat. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan nilai 

F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar dari nilai 

F tabel maka H0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif. Selain itu, dapat dilakukan 

dengan quick look yakni bila nilai F lebih besar dari 4 maka H0 ditolak pada tingkat 

signifikansi 5%. 


