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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian survey. Penelitian 

survey adalah penelitian yang mengambil sample dari satu populasi dan 

menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 

1995). Survei merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk 

meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu. Survey adalah suatu desain 

yang digunaan untuk penyelidikan informasi yang berhubungan dengan 

prevalensi, distribusi dan hubungan antar variabel dalam suatu popilasi. Pada 

survey tidak ada intervensi, survey mengumpulkan informasi dari tindakan 

seseorang,pengetahuan, kemauan, pendapat, perilaku, dan nilai. 

3.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Jurusan Akuntansi di tiga PTN di Kota Malang. Lokasi penelitian ini dipilih 

berdasarkan pertimbangan tiga PTN tersebut yang nantinya akan menerapkan 

peraturan Dikti terbaru. 

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan 

Akuntansi di tiga PTN di Kota Malang yaitu Universitas Brawijaya, Universitas 

Negeri Malang, dan Universitas Islam Negeri Malang. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan tidak memberi kesempatan 

yang sama kepada seluruh anggota populasi serta menetapkan tujuan tertentu pada 
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sampelnya. Karakteristik subyek serta menetapkan tujuan tertentu pada 

sampelnya. Karakteristik subyek yang ditetapkan sebagai kriteria populasi adalah 

mahasiswa Jurusan Akuntansi di tiga Perguruan Tinggi Negeri Kota Malang. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer dalam penelitian ini 

menggunakan metode survei. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode penyebaran kuesioner. Kuisioner 

mempergunakan Skala Likert untuk mengukur variabel yang diukur dalam 

penelitian ini. Skala Likert merupakan skala yang didesain untuk menilai seberapa 

kuat suatu objek setuju atau tidak setuju terhadap suatu pernyataan (Sekaran dan 

Bougie, 2010:152). Skala Likert yang dipergunakan adalah skala dari 1 hingga 5 

yang memiliki arti  sebagai berikut : (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) 

Netral, (4) Setuju dan (5) Sangat Setuju. Dalam pengambilan sampel penelitian 

ini, kuesioner dibagikan secara langsung kepada mahasiswa jurusan Akuntansi di 

tiga PTN di Kota Malang. Kuesioner yang disebar langsung kepada responden 

sejumlah 100 kuesioner. 

3.5. Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat dan empat variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat mahasiswa dalam menulis dan 

mempublikasikan. Variabel bebas dalam penelitian ini ada empat yaitu motivasi  

untuk mendapatkan reward, motivasi untuk menunjukkan eksistensi diri, motivasi 

untuk aktualisasi diri, dan motivasi untuk berbagi ilmu. 
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3.5.1. Variabel Dependen 

3.5.1.1. Minat Mahasiswa dalam Menulis dan Mempublikasikan 

Minat  merupakan satu faktor internal (individual) yang memengaruhi 

perilaku. Minat dapat menyebabkan seseorang giat melakukan sesuatu yang telah 

menarik minatnya. Minat menulis merupakan suatu faktor yang timbul dari setiap 

individu yang dapat menyebabkan individu tersebut giat dalam menulis. Ada 

beberapa indikator yang dapat mengukur minat seseorang dalam menulis. Peneliti 

membaginya menjadi empat indikator yaitu  frekuensi (seberapa sering), 

Intensitas (waktu yang disediakan), kualitas tulisan, dan hasrat (emosi atau 

keinginan menulis saat ada ide atau tulisan orang lain). 

Indikator frekuensi dan intensitas merupakan indikator yang melihat 

seberapa sering seseorang untuk menulis dilihat dari waktunya. Menurut Nusa 

Putra (dikutip dari Wijaya Kusumah, lifestyle.kompasiana.com, diakses tanggal 

28 Februari 2013), kita hanya membutuhkan modal pantat dan bukan otak untuk 

mulai menulis. Artinya untuk menulis kita hanya perlu menyempatkan waktu 

untuk duduk sejenak dan menulis apa saja yang kita inginkan. 

Indikator kualitas atau bentuk tulisan yang dibuat digunakan sebagai acuan 

untuk melihat seberapa bagus bentuk tulisan seseorang. Untuk mengukur kualitas 

suatu tulisan, kita dapat mencoba untuk mengirimkan tulisan ke media massa 

entah berupa artikel, opini, dan sebagainya atau mengikuti berbagai lomba 

menulis. 

Indikator hasrat merupakan keinginan yang timbul untuk menulis saat ada 

ide yang timbul. ide atau inspirasi dapat muncul dengan berbagai cara, salah 

satunya membaca. Membaca, entah dari karya tulisan orang lain, berita, dan 
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sebagainya dapat merangsang otak kita untuk berpikir lebih kreatif sehingga ide-

ide akan bermunculan. Ide atau inspirasi yang terkumpul dapat menggugah hasrat 

seseorang untuk menulis. 

Item-item pertanyaan yang digunakan peneliti berdasarkan indikator di atas 

adalah: 

1. Menulis harus ada bakat dari lahir, harus pintar, dan berwawasan luas 

sehingga tidak semua orang bisa melakukannya. 

2. Saya menyediakan waktu khusus di sela-sela kegiatan saya untuk 

menulis. 

3. Saya sering mengikuti lomba yang berkaitan dengan menulis. 

4. Saya terus mencoba untuk mengikuti lomba menulis walaupun tidak 

menang. 

5. Saya merasa bahwa membaca merupakan suatu kegiatan yang 

menyenangkan. 

6. Setelah membaca, saya ingin menulis untuk menuangkan ide-ide yang 

terkumpul dari apa yang saya baca. 

3.5.2. Variabel Independen 

 3.5.2.1. Motivasi untuk Mendapatkan Reward 

Reward merupakan bentuk respon positif yang diberikan oleh orang lain 

terhadap perbuatan atau tindakan seseorang. Tujuan pemberian reward sendiri 

adalah dapat mengembangkan motivasi intrinsik seseorang dari motivasi 

ekstrinsik yaitu reward itu sendiri. 

Selain reward dapat memotivasi seseorang dalam bertindak juga dapat 

menurunkan motivasi seseorang. Menurut Mahsun (2006:113), reward dapat 



29 

 

menjadikan menurunnya motivasi dan produktivitas karena ada beberapa alasan 

yaitu rasa menghargai pada penerima reward sangat kurang, banyak orang yang 

telah menerima reward tersebut, memberikan reward dengan kriteria yang salah, 

lamanya pemberian reward dengan produktivitas, kriteria reward sangat fleksibel, 

dan reward hanya untuk memotivasi jangka pendek. Bukti bahwa reward dapat 

menurunkan motivasi orang dalam menulis ditunjukkan dalam 

lifestyle.kompasiana.com yang diakses pada tanggal 29 Januari 2014 dimana ada 

seorang penulis yang tidak ingin menulis lagi di rubrik Kompasiana karena 

merasa tidak mendapatkan reward yang berarti dari pihak admin dan dia merasa 

bahwa tulisannya lebih baik karena dia menulis dengan keseriusan. Peneliti 

tertarik menggunakan teori dari Mahsun dan pengalaman pribadi dari seorang 

penulis dalam rubrik Kompasiana tersebut sebagai indikator dalam penelitian ini. 

Item-item pertanyaan yang digunakan peneliti berdasarkan indikator di atas 

adalah: 

1. Saya menulis dan mempublikasikan untuk mendapatkan reward berupa 

uang, penghargaan, atau gelar.  

2. Saya  sudah cukup puas menulis dan mempublikasikan karya tulisan saya 

apabila tulisan saya mendapatkan respon positif dari masyarakat tanpa 

mengharapkan imbalan yang berarti. 

3. Saya merasa kecewa apabila besarnya hadiah yang saya peroleh dari 

tulisan saya tidak sesuai dengan yang saya harapkan   

3.5.2.2. Motivasi untuk Menunjukkan Eksistensi Diri 

.Eksistensi adalah cara manusia berada di dalam dunia. eksistensi 

merupakan cara manusia berada dan bagaimana manusia tersebut menjadi berarti 
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bagi sesamanya. Eksistensi dibutuhkan manusia karena pada dasarnya manusia 

ingin dipandang sebagai orang yang berhasil dalam hidupnya, manusia ingin 

mempunyai pengaruh terhadap orang lain, dan manusia ingin berinteraksi dengan 

orang lain (Kasali dalam Rafhani, 2013) 

Dalam kaitannya eksistensi diri dengan latar belakang masyarakat Indonesia 

yang memasukkan unsur spiritual dalam kehidupan sosialnya dimana dalam 

kehidupan sehari-hari nilai-nilai religius dan ajaran-ajaran religius menjadi hal 

yang patut diperhatikan. Dalam nilai-nilai religius ini manusia diajarkan 

bagaimana bertindak dan berinteraksi dengan orang lain (Juardiman, 2009).  

Mahmudah (2009) juga menulis mengenai relevansi antara dua aliran 

eksistensialisme terhadap pendidikan dan pergaulan di Indonesia. Filsafat 

eksistensialisme teistis bahwa manusia sebagai subjek yang individual dalam 

hubungannya dengan Tuhan. Hasilnya ialah eksistensi manusia terjadi karena 

imannya kepada Tuhan. Hal ini mendorong terjadinya pemikiran untuk 

mengarahkan manusia memiliki sikap atau kepribadian dapat dipercaya, pegang 

janji, bertanggung jawab, kearifan, dan kemandirian. Adapun ajaran filsafat 

eksistensialime ateis  tentang keterbukaan, kesadaran, kemerdekaan tak ada batas, 

dan tak ada norma menurut Mahmudah merupakan tindakan anarki dan oprtunis 

yang tidak sesuai dengan norma-norma di Indonesia.  

Item-item pertanyaan yang digunakan peneliti berdasarkan indikator di atas 

adalah: 

1. Saya menulis dan mempublikasikan (baik lewat koran, majalah, jurnal 

online, atau social media online) untuk menunjukkan bahwa saya ada dan 

saya memiliki manfaat bagi orang lain  
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2. Saya menulis dan mempublikasikan untuk menunjukkan keeksistensian 

diri saya dengan mematuhi norma-norma atau aturan-aturan yang ada. 

3. Saya menulis dan mempublikasikan untuk menunjukkan keeksistensian 

saya tanpa mempedulikan norma-norma yang ada atau penilaian orang 

lain terhadap tulisan saya (dengan kata lain ‘yang penting saya eksis’) 

3.5.2.3. Motivasi untuk Aktualisasi Diri 

Aktualisasi diri dibutuhkan oleh setiap manusia karena tanpa aktualisasi diri 

manusia tidak akan dapat pengakuan dari orang lain dan tidak akan ada 

kebanggaan diri.  

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Farit (2008) menunjukkan 

adanya suatu relevansi antara teori aktualisasi diri yang dikemukakan oleh 

Abraham Maslow dengan tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ibn 

Khaldun. Tujuan pendidikan menurut Ibn Khaldun terbagi atas enam macam yaitu 

(1) menyiapkan seseorang dari segi keagamaan, (2) menyiapkan seseorang dari 

segi akhlak, (3) menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial, (4) 

menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan, (5) menyiapkan 

seseorang dari segi pemikiran, dan (6) menyiapkan seseorang dari segi kesenian. 

Menurut Khoirul, Teori aktualisasi diri yang dicetuskan oleh Abraham Maslow 

memiliki relevansi dimana teorinya ini merupakan pendapat secara khusus dari 

tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ibn Khaldun, dimana dalam hal ini 

setiap tujuan pendidikan itu pasti diperlukan aktualisasi diri secara nyata dan 

potensi manusia yang begitu kompleks harus diaktualisasikan secara penuh 

melalui sebuah proses pendidikan guna mewujudkan individu yang berbudi 
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pekerti luhur untuk menuju pada kesempurnaan yang memiliki integritas 

kepribadian dan keahlian untuk hidup di dunia dan akhirat.  

Item-item pertanyaan yang dipergunakan dalam penelitian ini berdasarkan 

teori dari Abdul Farit tersebut adalah: 

1. Saya menulis dan mempublikasikan untuk mengetahui atau berusaha 

mengeksplorasi bakat atau potensi yang saya miliki  

2. Saya merasa dengan menulis dan mempublikasikannya membuat pikiran 

saya menjadi lebih kreatif. 

3. Saya merasa dengan menulis dan mempublikasikannya membuat sifat, 

karakter atau kepribadian saya menjadi lebih baik   

4. Saya merasa dengan menulis dan mempublikasikan membuat hubungan 

saya dengan lingkungan sosial atau masyarakat menjadi lebih baik 

3.5.2.4. Motivasi untuk Berbagi Ilmu 

Ilmu merupakan suatu bentuk pengetahuan yang telah melewati berbagai 

macam pertimbangan, pembelajaran, dan penelitian. Menulis sebuah karya ilmiah 

atau berkaitan dengan ilmu harus membutuhkan berbagai pembelajaran, 

penelitian, pengamatan dengan didukung oleh disiplin-disiplin ilmu pengetahuan. 

Boleh saja apabila karya ilmiah mengemukakakan pendapat yang berbeda, tetapi 

pendapat tersebut harus dapat dibuktikan dan didukung dengan penelitian-

penelitian yang komprehensif sehingga dihasilkan sebuah fakta baru yang belum 

terungkap. 

Apabila dikaitkan dengan peraturan Dikti terbaru yang mengharuskan karya 

akhir mahasiswa S1, S2, dan S3 dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesuai dengan 

tingkatannya maka secara tidak langsung pemerintah berupaya untuk mendorong 
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motivasi mahasiswa untuk menulis karya ilmiah kemudian mempublikasikannya 

guna meningkatkan pengetahuan atau wawasan bagi orang lain yang 

membacanya. Item-item pertanyaan untuk mengukur variabel ini adalah: 

1. Saya suka melakukan penelitian terhadap suatu fenomena-fenomena 

tertentu dan menulisnya dalam bentuk karya ilmiah  

2. Saya mempublikasikan karya ilmiah saya dengan tujuan untuk 

menambah wawasan atau pengetahuan bagi orang lain yang membacanya 

3. Saya merasa bahwa aturan Dikti mengenai kewajiban mahasiswa untuk 

mempublikasikan karya ilmiahnya akan mendorong mahasiswa untuk 

lebih giat dalam menulis karya ilmiah dan mempublikasikannya 

3.6. Metode Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini tahap pengolahan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut (Indriantoro&Supomo, 2002) : 

1. Pengeditan(Editing) 

Pengeditan adalah merupakan proses pengecekan dan penyesuaian yang 

diperlukan terhadap data penelitian untuk memudahkan proses pemberian 

kode dan pemrosesan data dengan teknik statistik. 

2. Pemberian kode (Coding) 

Pemberian kode adalah proses identifikasi dan klasifikasi data penelitian 

ke dalam skor numerik atau karakter symbol 

.3. Pemberian Skor (Scoring) 

Proses pemberian skor dilakukan dengan membuat klasifikasi dan 

kategori atas jawaban pertanyaan kuesioner sesuai tanggapan responden. 

Responden menjawab pertanyaan kuesioner dengan memberi tanda 
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silang (x) pada jawaban yang telah disediakan dengan lima kemungkinan 

yang tersedia. Setiap pilihan jawaban responden diberi skor nilai atau 

bobot yang disusun secara bertingkat berdasarkan skala likert. Skor yang 

diberikan pada tiap-tiap pertanyaan adalah sebagai berikut: 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

3 = Netral (N) 

4 = Setuju (S) 

5 = Sangat Setuju (SS) 

3.7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. 

Analisis kuantitatif adalah suatu bentuk analisis yang penyajiannya dalam angka-

angka yang dapat diukur dan dihitung. Tingkat ukuran yang dipakai dalam 

pengukuran variabel adalah dengan skala Likert, dimana seorang responden 

dihadapkan pada beberapa pertanyaan kemudian diminta memberikan 

jawabannya.  

 Hasil perhitungan dari skor atau nilai kemudian digunakan dalam analisis 

statistik yang dilakukan dengan bantuan komputer, menggunakan program SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) versi 17.0 untuk membuktikan 

hubungan dan pengaruh antar variabel-variabel penelitian dengan menggunakan 

uji data sebagai berikut: 

3.7.1. Uji Validitas  

Uji validitas item digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu item 

dalam mengukur objeknya (Priyatno, 2011:117). Item dikatakan valid jika ada 
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korelasi dengan skor total. Hal ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut 

dalam mengungkap suatu yang ingin diungkap. Item biasanya berupa pertanyaan 

atau pernyataan yang ditujukan kepada responden dengan menggunakan bentuk 

kuesioner (dengan tujuan untuk mengungkap sesuatu). 

Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS version 17.0 

for Windows dengan menggunakan metode analisis Korelasi Pearson. Teknik uji 

validitas item dengan korelasi Pearson dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

skor item dengan skor total item, kemudian pengujian signifikansi dilakukan 

dengan kriteria r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi (Priyatno, 

2011). Jika nilai positif dan r hitung ≥ r tabel, maka item dapat dinyatakan valid 

(demikian pula sebaliknya). 

3.7.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keajegan atau konsistensi alat 

ukur yang biasanya menggunakan kuesioner (maksudnya apakah alat ukur 

tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran 

diulang kembali) (Priyatno, 2011:120). Metode yang digunakan dalam penelitian 

untuk mengukur skala rentangan (seperti skala Likert 1-5) adalah Cronbach 

Alpha. Menurut Sekaran (1992) (dalam Priyatno, 2011:123), reliabilitas kurang 

dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah 

baik. 

3.7.3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik terhadap model regresi yang digunakan, dilakukan agar 

dapat diketahui apakah model regresi tersebut merupakan model regresi yang baik 
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atau tidak (Priyatno, 2011:83). Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang 

digunakan adalah uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

3.7.3.1. Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas adalah keadaan di mana ada hubungan linear secara 

sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model 

regresi (Priyatno, 2011:93). Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari 

masalah multikolinieritas. Konsekuensi adanya multikolinearitas adalah koefisien 

korelasi tidak tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar atau tidak terhingga. 

Variabel yang menyebabkan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

tolerance yang lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF yang lebih besar dari nilai 10. 

3.7.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua 

pengamatan di dalam model regresi (Priyatno, 2011:93). Regresi yang baik 

seharusnya tidak terjasi heteroskedastisitas. Pengambilan keputusannya yaitu: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.7.3.3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi antara residual dari pengamatan 

satu dengan pengamatan yang lain (Priyatno, 2011:93). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
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autokorelasi maka nilai DW akan dibandingkan dengan DW tabel. Kriterianya 

adalah: 

1. Jika DW < dL atau DW > 4-dL berarti terdapat autokorelasi. 

2. Jika DW terletak antara dU dan 4-dU berarti tidak ada autokorelasi 

3. Jika DW terletak antara dL dan dU atau diantara 4-dU dan 4dL, 

maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

3.7.4. Pengujian Hipotesis 

3.7.4.1. Uji F dan Koefisien Determinasi 

Uji F digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen 

dan variabel dependen, apakah motivasi untuk mendapatkan reward (R), motivasi 

untuk menunjukkan eksistensi diri (E), motivasi untuk aktualisasi diri (A), 

motivasi untuk berbagi ilmu (I) benar-benar berpengaruh secara simultan 

(bersama-sama) terhadap variabel dependen minat menulis dan mempublikasikan 

(M).  Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut (Priyatno, 2011:88) 

a. Merumuskan hipotesis 

- Ho:  Variabel R,E,A, dan I tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

simultan terhadap variabel M. 

- Ha:  Variabel R,E,A, dan I mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

simultan terhadap variabel M. 

b. Menentukan derajat kepercayaan 95% (α = 0.05) 

c. Menentukan nilai signifikansi. 

d. Menentukan kriteria pengujian 

- Jika signifikansi > 0,05, maka Ho diterima. 

- Jika signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak. 
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e. Membuat kesimpulan 

- Nilai signifikansi (P Value) < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya 

variabel independen secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi variabel 

dependen. 

- Nilai signifikansi (P Value) > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya 

variabel independen secara simultan (bersama-sama) tidak mempengaruhi 

variabel dependen. 

Koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk melihat adanya hubungan yang 

sempurna atau tidak, yang ditunjukkan pada apakah perubahan variabel bebas 

(motivasi untuk mendapatkan reward, motivasi untuk menunjukkan eksistensi 

diri, motivasi untuk aktualisasi diri,  dan motivasi untuk berbagi ilmu) akan diikuti 

oleh variabel terikat (minat menulis dan mempublikasikan) pada proporsi yang 

sama. Pengujian ini dengan melihat nilai R Square (R
2
). Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya nilai R² yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi dependen (Priyatno, 2011). 

3.7.4.2. Uji t dan Uji Regresi Linear Berganda 

Uji t digunakan untuk menguji berarti atau tidaknya hubungan variabel-

variabel independen motivasi untuk mendapatkan reward (R), motivasi untuk 

menunjukkan eksistensi diri (E), motivasi untuk aktualisasi diri (A), motivasi 

untuk berbagi ilmu (I) dengan variabel dependen minat menulis dan 

mempublikasikan (M). 
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Langkah-langkah pengujian berdasarkan signifikansi adalah sebagai berikut 

(Priyatno, 2011:90) 

a. Merumuskan hipotesis 

- Ho:  Variabel R,E,A, dan I tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

parsial terhadap variabel M. 

- Ha:  Variabel R,E,A, dan I mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

parsial terhadap variabel M. 

b. Menentukan derajat kepercayaan 95% (α = 0.05) 

c. Menentukan nilai signifikansi. 

d. Menentukan kriteria pengujian 

- Jika signifikansi > 0,05, maka Ho diterima. 

- Jika signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak. 

e. Membuat kesimpulan 

- Nilai signifikansi (P Value) < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya 

variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. 

- Nilai signifikansi (P Value) > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya 

variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen. 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh hubungan variabel independen motivasi untuk mendapatkan reward (R), 

motivasi untuk menunjukkan eksistensi diri (E), motivasi untuk aktualisasi diri 

(A), motivasi untuk berbagi ilmu (I) terhadap variabel dependen minat menulis 

dan mempublikasikan (M). Persamaan regresi yang dipakai adalah sebagai berikut 

(Priyatno, 2011:91): 
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M = β1R + β2E + β3A + β4I 

Keterangan : 

a  = Konstanta, yaitu nilai M jika R,E,A, dan I sama dengan 0 

M = Minat menulis dan mempublikasikan 

β1 = Koefisien regresi dari variabel R  

R = motivasi untuk mendapatkan reward 

β2 = Koefisien regresi dari variabel E  

E = motivasi untuk menunjukkan eksistensi diri 

β3 = Koefisien regresi dari variabel A  

A = motivasi untuk aktualisasi diri 

β 4 = Koefisien regresi dari variabel I  

I = motivasi untuk berbagi ilmu  

 

 


