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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menguji 

pengaruh kesiapan individual dan dukungan institusional terhadap akuntabilitas 

pemerintah desa. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

yang dihimpun melalui penyebaran kuesioner. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian sensus. Penelitian sensus merupakan penelitian yang 

mengambil satu kelompok populasi sebagai sampel secara keseluruhan dan 

menggunakan kuesioner yang terstruktur sebagai alat pengumpulan data yang pokok 

untuk mendapatkan infromasi yang spesifik (Usman & Akbar, 2008). Berdasarkan 

informasi tersebut, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian sensus dengan 

bantuan kuesioner, dimana respondennya adalah seluruh Tim Pelaksana Desa dari 11 

pemerintah desa yang berada di Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Jawa 

Tengah.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Tim Pelaksana Desa dari 11 

Pemerintah Desa yang berada di Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Jawa 

Tengah yang berjumlah 101 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 

sampel total atau seluruh anggota populasi. Hal ini dikarenakan penelitian yang 
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dilakukan merupakan penelitian sensus dimana metode ini berlaku jika anggota 

populasi relatif kecil atau mudah dijangkau.    

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah 

dengan survei melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden. 

Survei merupakan metoda pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada responden secara tertulis (Hartono, 2013). Sedangkan survei 

menurut Cooper dan Schindler (2006) merupakan proses pengukuran yang digunakan 

untuk mengumpulkan informasi dalam sebuah wawancara yang terstruktur dengan 

baik, dengan atau tanpa seorang pewawancara. Dalam metode survey, informasi 

dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner model tertutup. 

Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang alternatif jawabannya sudah 

disediakan,sehingga responden diminta untuk membuat pilihan di antara rangkaian 

alternative yang diberikan oleh peneliti (Sekaran, 2006). Kuesioner yang diedarkan 

disertai dengan surat pengantar yang menjelaskan tujuan penelitian dan permohonan 

bantuan.  

Pertanyaan tertutup dibuat menggunakan skala Ordinal .Penelitian dengan 

menggunakan Ordinal Scale 1 – 4. Dalam skala ordinal, angka 1 (satu) menunjukkan 

bahwa responden memberikan tanggapan yang sangat tidak setuju terhadap 

pertanyaan atau pertanyaan yang diajukan, sedangkan angka 4 (empat) menunjukkan 
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sangat setuju. Sebelum daftar pertanyaan diajukan kepada seluruh responden 

penelitian, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Tujuan pengujian ini adalah 

untuk menghasilkan daftar pertanyaan yang reliabel dan valid. 

 

3.3 Definisi Operasional 

3.3.1 Self Efficacy (Keyakinan Diri) 

Self Efficacy dinyatakan sebagai kepercayaan seseorang terhadap kemampuan 

untuk mengerjakan tugas pada tingkatan tertentu. Hal tersebut sebagai faktor yang 

mempengaruhi aktivitas pribadi terhadap pencapaian tugas (Bandura, 1986). Self 

Efficacy adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri atau tingkat keyakinan 

mengenai seberapa besar kemampuannya dalam mengerjakan suatu tugas tertentu 

untuk mencapai hasil tertentu (Woolfolk, 2004). 

Self efficacy diukur berdasarkan keyakinan dan sikap individu berdasarkan 

pekerjaan sehari-hari yang terdiri dari tiga dimensi yaitu 1) kemampuan (Magnitude), 

2) generabilitas (generality), dan 3) kepercayaan diri (Strength). Untuk mengukur 

dimensi self efficacy, digunakan delapan item skala pertanyaan. Contoh item skala 

pernyataan self efficacy adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Item Skala Pertanyaan Self Efficacy 

Dimensi Contoh Item Pernyataan 

Kemampuan (Magnitude) Saya yakin dapat menyelesaikannya ketika 

menghadapi tugas yang sulit  
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Generabilitas (Generality) Saya akan dapat mencapai sebagian besar 

tujuan yang saya tetapkan untuk  diri 

sendiri 

Kepercayaan Diri (Strength) Saya yakin bahwa saya dapat bekerja 

efektif pada tugas-tugas yang berbeda 

 

Tabel 3.2 

Skala Self Efficacy 

No. Dimensi Nomor Butir Pertanyaan Jumlah 

1. Kemampuan 2, 5, 8 3 

2. Generabilitas 1, 3  2 

3. Kepercayaan Diri 4, 6, 7 3 

Jumlah 8 

 

3.3.2 Kesiapan Individu 

Kesiapan individu dalam penelitian ini merepresentasi persepsi kesiapan 

aparat desa  khususnya Tim Pelaksana Desa dalam melaksanakan pengelolaan 

anggaran yang diterima desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga 

pertanggungjawaban. Variabel ini diukur dengan dimensi Readiness for Change yang 

merupakan variabel yang diadaptasi dari penelitian Hanpachern (1998). Dimensi ini 

diukur dengan skala Likert 1-4 (dimana 1=sangat tidak setuju dan 4 = sangat setuju). 

Semakin tinggi skor semakin menunjukkan tingginya kesiapan individu dalam 
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menghadapi perubahan regulasi yaitu adanya penerapan Undang Undang Desa yang 

baru. 

Readiness for Change diukur berdasarkan sejauh mana sikap individu dalam 

menghadapi sebuah perubahan, dalam hal ini kesiapan individu dalam menghadapi 

perubahan regulasi UU No. 6 tahun 2014. Indikator Readiness for Change diadaptasi 

dari penelitian Hanpachern (1998), yang menurutnya kesiapan menghadapi 

perubahan adalah sejauh mana individu-individu secara mental, psikologis atau fisik 

siap, atau prima untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan organisasi, 

terutama merujuk kepada kondisi dimana seseorang memiliki skor tinggi pada 

mempromosikan dan berpartisipasi dalam perubahan. Dimensi ini diukur dengan 4 

butir skala pertanyaan. Contoh item skala pernyataan Readiness for Change adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Item Skala Pertanyaan Readiness for Change 

Dimensi Contoh Item Pernyataan 

Readiness for Change Saya bersedia bekerja lebih keras untuk 

mengefektifkan perubahan yang terjadi 

Saya mendukung sepenuhnya pelaksanaan 

perubahan di tempat kerja saya 

  

3.3.3 Dukungan Institusional 

Dukungan instisusi persepsian merupakan persepsi tentang upaya yang telah 

dilakukan institusi terkait dalam memfasilitasi pengetahuan aparat desa mengenai 
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Undang Undang Desa. Dukungan institusi dideskripsikan sebagai perluasan dari 

kepercayaan pekerja bahwa pihak pemberi kerja memberikan perhatian yang baik 

kepada mereka. Dukungan institusional dalam penelitian ini diukur menggunakan 

skala dukungan organisasi menurut Rhoades dan Eisenberger (2002) dengan dimensi 

pengukuran dukungan organisasi kepedulian yang dirasakan oleh karyawan dari 

organisasi yang berwujud: 1)  keadilan prosedural, 2) dukungan dari supervisor, 3) 

penghargaan, dan 4) kondisi kerja. Variabel dukungan organisasi diukur melalui 14 

pertanyaan. 

Variabel ini diukur dengan skala Likert 1-4 (dimana 1=sangat tidak setuju dan 

4 = sangat setuju). Semakin tinggi skor semakin menunjukkan tingginya dukungan 

institusi dalam menghadapi perubahan regulasi yaitu adanya penerapan Undang 

Undang Desa yang baru. 

Tabel 3.4 

Skala Dukungan Institusional 

No. Dimensi Nomor Butir Pertanyaan Jumlah 

1. Keadilan Prosedural 1, 4, 11 3 

2. Dukungan dari Supervisor 2, 7, 9, 13 4 

3. Penghargaan 3, 5 2 

4. Kondisi Kerja 6, 8, 10, 12, 14 5 

Jumlah 14 
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3.3.4 Motivasi 

Motivasi dalam penelitian ini didefinsikan sebagai persepsi responden 

terhadap alasan individu atas keterlibatan diriya dalam aktivitas pengadopsian 

regulasi baru. Diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Locke dan 

Schweiger (1979).Tiga item motivasi intrinsik yaitu: perasaan terpenuhi, kepuasan 

pribadi dan perasaan memiliki yang merupakan hasil dari keterlibatan dalam aktivitas 

penerapan regulasi baru. Selain itu juga ada empat item motivasi ekstrinsik, yaitu: 

partisipasi untuk mensetting penerapan regulasi baru dan pengevaluasiannya. Diukur 

menggunakan skala Likert dengan pernyataan sangat tidak setuju sampai sangat 

setuju, yang artinya semakin tinggi skor semakin tinggi motivasi. 

Pengertian motivasi menurut Herzberg dalam Reksohadiprodjo dan Handoko 

(2000) yaitu pemuas kerja (job satisfiers) yang berkaitan dengan isi pekerjaan dan 

penyebab ketidakpuasan kerja (job dissatisfiers) yang bersangkutan dengan suasana 

pekerjaan. Adapun indikator (butir-butir pertanyaan dalam kuesioner) motivasi 

menurut Hezberg dalam Reksohadiprodjo dan Handoko (2000) seperti berikut : 

Tabel 3.5 

Skala Motivasi 

No. Indikator Sub Indikator Jumlah Butir 

Pertanyaan 

1 Gaji Kebutuhan Hidup 2 

2. Kondisi Kerja Kemampuan 

Proses Bantuan 

Tambahan Tugas 

4 
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3. Aspek Sosial dalam 

Pekerjaan 

Kebanggaan 

Kemasyarakatan 

2 

4. Komunikasi yang Lancar Komunikasi 

Informasi Komunikasi 

4 

5. Pengawasan Kompetensi 

Pertanggungjawaban 

2 

6. Manajemen yang Baik Kerjasama 

Konsultasi 

3 

7. Kesempatan untuk Maju Profesionalisme 

Kesempatan Maju 

Kemauan Baca 

Kegiatan Kurikuler 

Pemecahan Masalah 

6 

Jumlah 23 

Sumber : Reksohadiprodjo dan Handoko (2000) 

 

Variabel ini diukur dengan skala Likert 1-4 (dimana 1=sangat tidak setuju dan 

4 = sangat setuju). Semakin tinggi skor semakin menunjukkan tingginya motivasi 

individu dalam menghadapi perubahan regulasi yaitu adanya penerapan Undang 

Undang Desa yang baru. 
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3.3.5 Akuntabilitas  

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya 

serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Mardiasmo, 2002).  Jadi, 

akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas 

dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah 

(principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut.  

Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas dari perspektif aparat 

pemerintah desa, peneliti mengadopsi enam indikator berdasarkan Premchand (1999) 

dalam Halim (2002) yaitu 1) kualitas penyusunan anggaran, 2) laporan keuangan 

periodik, 3) pertanggungjawaban tahunan, 4) laporan investigasi atas laporan 

keuangan periodik dan tahunan, 5) tingkat akuntabilitas secara keseluruhan, dan 6) 

partisipasi para stakeholders dalam menciptakan akuntabilitas. 

Variabel ini diukur dengan skala Likert 1-4 (dimana 1=sangat tidak setuju dan 

4 = sangat setuju). Semakin tinggi skor semakin menunjukkan tingginya akuntabilitas  

dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan regulasi baru yang akan diterapkan 

yaitu UU No. 6 Tahun 2014. 
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Tabel 3.6 

Skala Akuntabilitas 

No. Dimensi Nomor Butir Pertanyaan Jumlah 

1. Kualitas Penyusunan 

Anggaran 

 1, 2, 3, 4, 5 5 

2. Laporan Keuangan Periodik 6 1 

3. Pertanggungjawaban 

Tahunan 

7, 8 2 

4. Laporan Investigasi atas 

laporan keuangan periodik 

dan tahunan 

9, 10 2 

5. Tingkat akuntabilitas secara 

keseluruhan 

11 1 

6. Partisipasi para stakeholders 

dalam menciptakan 

akuntabilitas 

12 1 

Jumlah 12 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

3.4.1 Uji Validitas dan Realibilitas 

Sebelum penelitian dilakukan, perlu dilakukan pengujian terhadap validitas 

dan reliabilitas terhadap daftar pertanyaan yang digunakan. Pengujian validitas dan 

reliabilitas daftar pertanyaan ini dimaksudkan agar daftar pertanyaan yang digunakan 

untuk mendapatkan data penelitian, memiliki tingkat validitas dan reliabilitas 

memenuhi batasan yang disyaratkan. 

 



49 
 

3.4.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas daftar pertanyaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kehandalan angket. Kehandalan angket mempunyai arti bahwa angket mampu 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Terdapat tiga jenis validitas yang dapat 

diterima secara umum yaitu validitas isi, validitas konstruk dan validitas yang 

berkaitan dengan kriteria. Dalam penelitian ini uji validitas yang digunakan adalah uji 

validitas konstruk yang mengkorelasikan skor masing-masing item pertanyaan 

dengan skor totalnya. Pengukuran validitas dalam penelitian ini menunjukkan jumlah 

varians dari indicator yang diekstraksi oleh konstruk/variable laten yang 

dikembangkan. Nilai Variance Extract yang dapat diterima adalah minimal 0.50. Ada 

kemungkinan pernyataan angket kurang baik susunan kata-kata atau kalimatnya, 

sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Untuk item-item atau pernyataan 

yang tidak valid maka akan dikeluarkan dan tidak dianalisis, sedangkan pernyataan 

yang valid diteruskan ke tahap pengujian kehandalan (uji reliabilitas). 

Secara statistik, angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan 

angka kritik Tabel korelasi nilai r, data dapat dikatakan valid jika nilai  hitung >  

. Hasil perhitungan dari nilai koefisien reliabilitas harus dibandingkan dengan 

tabel korelasi nilai r. 

3.4.1.2 Uji Reabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali 
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untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif 

konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. Dengan kata lain reliabel 

menunjukan konsistensi suatu alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama 

(Singarimbun, 2011).  

Uji reliabilitas merupakan uji kehandalan yang bertujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh suatu alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya. Kehandalan berkaitan 

dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur dilihat dari stabilitas atau konsistensi 

internal dari informasi, jawaban atau pernyataan, jika pengukuran dilakukan atau 

pengamatan dilakukan berulang. Apabila suatu alat ukur digunakan berulang dan 

hasil yang diperoleh relatif konsisten maka alat ukur tersebut dianggap handal 

(reliabel). Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat 

memberikan hasil yang relatif sama apabila dilakukan pengukuran kembali pada 

obyek yang sama. Terdapat beberapa cara untuk menentukan reliabilitas alat ukur, 

yaitu metode paralel, metode test-retest, metode split-half, dan metode cronbach. 

Metode cronbach menyarankan suatu koefisien reliabilitas yang disebut dengan 

koefisien alfa. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

cronbach alfa > 0,60. 

3.4.2 Pengujian Hipotesis 

3.4.2.1 Partial Least Square (PLS) 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Variabel-variabel laten (konstruk) yang ada diwujudkan dalam variabel manifes 
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(indikator) dan dijabarkan lagi menjadi item-item pertanyaan. Jawaban pertanyaan 

responden ini diukur dengan suatu skala sehingga hasilnya berbentuk angka 

(skor).Selanjutnya skor ini diolah dengan metode statistik.               

 

 Partial Least Square (PLS) dikembangkan pertama kali oleh Wold sebagai 

metode umum untuk mengestimasi path model yang menggunakan konstruk laten 

dengan multiple indikator. Pendekatan PLS adalah distribution free ( tidak 

mengasumsikan data berdistribusi tertentu, dapat berupa nominal, kategori, ordinal, 

interval dan rasio). PLS merupakan factor indeterminacy metode analisis powerful 

karena tidak mengasumsikan data harus dengan perngukuran skala tertentu, jumlah 

sampel kecil. PLS dapat juga digunakan untuk konfirmasi teori (Ghozali, 2011). 

Secara filosofis perbedaan antara covariance based SEM dengan component 

based PLS adalah apakah kita akan menggunakan model persamaan struktural untuk 

menguji teori atau pengembangan teori untuk tujuan prediksi (Anderson & Gerbing, 

1988). Metode covariance based lebih sesuai jika tujuan utama riset terdapat dasar 

teori yang kuat dan pengujian teori atau pengembangan teori. Sedangkan utnuk tujuan 

prediksi, pendekatan component based PLS lebih cocok.  

Dengan pendekatan PLS diasumsikan bahwa semua ukuran variansi adalah 

variansi yang berguna untuk dijelaskan. Oleh karena pendekatan untuk mengestimasi 

variabel laten dianggap sebagai kombinasi linear dari indikator maka hindarkan 
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masalah indeterminacy dan memberikan definisi yang pasti dari komponen skor 

(Wold dalam Ghozali, 2011). 

 Model analisis jalur semua variabel laten dalam PLS terdiri dari tiga set 

hubungan yaitu Inner model yang menspesifikasi hubungan antar variabel (model 

struktural), outer model yang menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan 

indikator atau manifestnya (model pengukuran), dan weight model dalam mana nilai 

kasus dari variabel laten dapat diestimasi. Tanpa kehilangan generalisasi, dapat 

diasumsikan bahwa variabel laten dan indikator atau manifest variabel diskala zero 

means dan nilai standaridized sehingga nilai parameter lokasi (parameter konstanta) 

dapat dihilangkan dalam model. 

 

a. Inner Model  

Inner model yang kadang disebut juga inner relation, structural model dan subtantive 

theory menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada subtantive 

theory. 

 

b. Outer Model  

Outer model sering juga disebut outer relation atau measurement model 

mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel 

latennya. 
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c. Weight Model  

Inner dan outer model memberikan spesifikasi yang diikuti dalam estimasai 

algoritma PLS, diperlukan definisi weight relation. 

 

 Menurut Chin (1998) dalam Ghozali (2011), oleh karena PLS tidak 

memerlukan adanya distribusi tertentu untuk estimasi parmeter, maka teknik 

parametrik untuk menguji signifikansi parameter tidak diperlukan. Model Evaluasi 

PLS berdasarkan pada pengukuran prediksi yang mempunyai sifat non-parametrik. 

 

a. Model Pengukuran atau Outer Model  

Model perngukuran atau outer model dengan indiktor refleksif dievaluasi dengan 

convergent dan discriminant validity dari indiktornya dan composite reliability untuk 

blok indikator.  

1. Convergent validity  

 

Menurut Chin dalam Ghozali (2011), Convergent validity dari model pengukuran 

dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component 

score dengan construct score yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual 

dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. 

Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran 

nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup. 
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2. Discriminant validity  

Model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan cross loading 

pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih 

besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal ini menunjukkan bahwa konstruk 

laten memprediksi ukuran blok mereka lebih baik daripada ukuran blok lainnya.  

Metode lain untuk discriminant validity adalah membandingkan nilai square root of 

average extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan 

kosntruk lainnya dalam model. Jika nilai akar kuadrat dari AVE lebih besar daripada 

nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya, maka dikatakan memiliki nilai 

discriminant validity yang baik (Fornell dan Larcker, 1981). Fornell dan Larcker 

(1981) menyatakan bahwa pengurangan ini dapat digunakan untuk mengukur 

reeliabilitas component score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif 

dibandingkan dengan composite reliability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih 

besar dari 0,50. 

 

3. Composite reliability  

Composite reliabilitymerupakanblok indikator yang mengukur suatu konstruk yang 

dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran internal consistency yang dikembangkan 

oleh Werts, Linn dan Joreskog(1974) dan Cronbach’s alpha. 
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b. Model Struktural atau Inner Model  

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-Square untuk konstruk 

independen, Stone-Geisser Q-Square test untuk predictive relevance dan uji t serta 

signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Perubahan R-Square dapat 

digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap 

variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali, 

2011).  

Disamping melihat nilai R-square, model PLS juga dievaluasi dengan melihat 

Q-Square predictive relevance untuk model konstruk. Q-Square mengukur seberapa 

baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya.Nilai Q-

Square lebih besar 0 menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive 

relevance, sedangkan nilai Q-square kurang dari 0 menunjukkan bahwa model 

kurang memiliki predictive relevance. 

 

 

 

 

 

 

 


