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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan / 

individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Djarwanto Ps, dkk, 

1986:95). Adapun populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa Unika 

Semarang. 

Sampel adalah sejumlah individu yang merupakan perwakilan dari 

populasi. Untuk lebih memberikan arahan atau lebih memfokuskan 

pemilihan sampel yang benar-benar dapat mewakili jumlah populasi, maka 

digunakan teknik pengambilan sampel dengan kriteria yang sesuai dengan 

tujuan penelitian (Sugiyono, 2007). Dalam penelitian ini, sampel yang 

dipakai sejumlah 87 orang mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer 

adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan 

menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan variabel-variabel 

yang diteliti. Data tersebut berupa persepsi atau tanggapan karyawan. 

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui kuesioner yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan tugas dan tingkat kepuasan 

kerja. Sedangkan untuk mengukur pengukuran kinerja 
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dengan pengujian tugas eksperimen. Subjek penelitian yang sudah 

dikumpulkan oleh peneliti akan diminta untuk mengerjakan tugas 

secara individu kemudian hasilnya akan dicatat dan hasilnya akan 

digunakan untuk pengujian hipotesis. 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dan komunikasi 

untuk memperoleh data primer. Dalam metode ekperimen ini berisi 

tentang tugas yang harus dikerjakan subjek secara individu. Metode 

komunikasi digunakan untuk memperoleh data tentang tingkat kesulitan 

tugas dan kepuasan subjek dengan menggunkan bantuan kuesioner. 

3.2.3. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner dan eksperimen. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang 

dibagikan oleh peneliti dan diisi oleh para subjek. Sedangkan eksperimen 

berisi tugas yang akan dikerjakan oleh subjek yang terbagi menjadi 2 

jenis pengukuran untuk mengevaluasi kinerja subjek, yaitu pengukuran 

nonkeuangan dan keuangan juga dengan 2 tingkat kesulitan tugas, yaitu 

tingkat kesulitan tugas yang rendah dan yang tinggi. 
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3.2.4. Desain Eksperimen 

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen 2x2. 

Tabel 3.1 

Desain Eksperimen 2x2 

 

 

 

 

Ada 5 tahapan dalam eksperimen ini. Tahapan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

Tahap 1: Penjelasan singkat mengenai pengukuran kinerja dan 

menguji tingkat kesulitan tugas subjek yang dapat tercapai. 

a. Peneliti melakukan komunikasi secara lisan kepada subjek 

mengenai penelitian yang akan dilakukan dan juga menjelaskan 

mengenai tugas yang harus dilakukan oleh subjek. 

b. Peneliti melakukan treatment mengenai tingkat kesulitan tugas 

yang rata-rata dapat dicapai oleh subjek. Tujuan dari langkah ini 

adalah agar peneliti mengerti tingkat kesulitan tugas bagi subjek.  

Treatment ini dilakukan dengan cara beruji coba membagikan 

kepada subjek kertas berisi tugas yang harus dilakukan sebagai 

benchmark atas tingkat kesulitan tugas. Peneliti menerangkan tugas 

yang harus dilakukan oleh subjek dan melakukan tutorial tugas 

Pengukuran Kinerja 

Tingkat Kesulitan Tugas 

Tinggi Rendah 

Keuangan 1 2 

Nonkeuangan 3 4 
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yang harus dikerjakan. Setelah penjelasan selesai diberikan, 

peneliti melakukan manipulasi cek untuk mengetahui apakah 

subjek telah memahami tugas yang akan diberikan. Manipulasi cek 

akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan berikut: 

Apakah Anda paham dengan tugas 

yang harus Anda lakukan? 

o Ya 

o Tidak 

 

Setelah subjek menjawab pertanyaan manipulasi cek, maka akan 

dilakukan uji coba terlebih dahulu. Pada uji coba ini hanya diambil 

10 orang saja. Peneliti memberikan waktu 10 menit untuk 

melakukan tugas tersebut. Hasilnya akan dirata-rata oleh peneliti 

untuk mendapatkan tingkat kesulitan tugas yang bisa dicapai oleh 

subjek.  

Tahap 2: Eksperimen untuk pengukuran kinerja dengan ukuran 

keuangan. 

a. Tugas yang harus dikerjakan oleh subjek adalah membentuk karton 

yang telah disediakan menjadi sebuah bangun kubus.  

b. Selain itu akan dijelaskan mengenai reward yang akan didapat oleh 

subjek setelah melakukan tugasnya. 

c. Langkah berikutnya adalah subjek mengisi manipulasi cek 

mengenai tingkat kesulitan tugas yang ditetapkan oleh peneliti. 

Manipulasi cek dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut: 

Apakah tugas pembuatan kotak 

kado di Toko Gift adalah tugas 

yang sulit? 

o Ya 

o Tidak 
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Setelah dilakukan manipulasi cek, subjek mulai diberikan waktu 

untuk melakukan tugasnya masing-masing, tugas dinilai 

berdasarkan jumlah kubus yang berhasil dibentuk oleh subjek. 

Tugas ini dikerjakan secara individual dan dalam waktu 10 menit. 

Jika tingkat kesulitan rendah, maka jawabannya adalah tidak, dan 

jika tingkat kesulitan tinggi maka jawabannya adalah ya. 

d. Setelah 10 menit habis, maka subjek diminta untuk menghitung 

berapa bangun kubus yang berhasil dibuatnya, kemudian asisten 

peneliti akan menghitung dan menuliskan pada kertas yang telah 

disediakan peneliti. Tugas yang ditetapkan adalah subjek mampu 

membentuk bangun kubus dengan semua sisi merekat dan rapi. 
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Gambar 3.1. 

Contoh Tugas Eksperimen Ukuran Keuangan 
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Tahap 3: Eksperimen untuk pengukuran kinerja dengan ukuran 

nonkeuangan. 

a. Peneliti akan memberikan penjelasan dan gambaran mengenai 

tugas yang harus dikerjakan oleh subjek. Tugas yang harus 

dikerjakan subjek adalah menghias kubus-kubus yang telah 

terbentuk sebelumnya dengan kreativitas bentuk hiasan dari kertas 

warna-warni yang telah disediakan oleh peneliti, memotong, 

kemudian menempelkannya. 

b. Selain itu akan dijelaskan mengenai reward yang akan didapat oleh 

subjek setelah melakukan tugasnya. 

c. Langkah berikutnya adalah subjek mengisi manipulasi cek 

mengenai tingkat kesulitan tugas yang ditetapkan oleh peneliti. 

Manipulasi cek dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut: 

Apakah tugas pembuatan kotak 

kado di Toko Gift adalah tugas 

yang sulit? 

o Ya 

o Tidak 

 

Setelah manipulasi cek dilakukan, maka subjek mulai diberi waktu 

untuk mengerjakan tugas mereka. Tugas dinilai dari kreativitas 

dalam menghias kubus yang telah terbentuk. Semakin banyak 

jumlah bentuk hiasan yang berbeda, maka semakin kreatif subjek 

tersebut. Tugas ini dikerjakan secara individual dan dalam waktu 

10 menit. 

Jika tingkat kesulitan rendah, maka jawabannya adalah tidak, dan 

jika tingkat kesulitan tinggi maka jawabannya adalah ya. 
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d. Setelah 10 menit habis, maka subjek diminta untuk menghitung 

berapa banyak kubus yang berhasil dihias sesuai dengan kriteria. 

Asisten peneliti kemudian akan menghitung dan menuliskan 

jumlah tersebut pada kertas yang telah disediakan peneliti. Tugas 

yang ditetapkan adalah subjek mampu menghias kubus dengan 

hiasan yang berbeda-beda di setiap sudutnya. 
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Gambar 3.2. 

Contoh Tugas Eksperimen Ukuran Nonkeuangan 
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3.3. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.3.1. Uji Manipulasi 

Pengujian alat pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan uji manipulasi. Uji manipulasi digunakan 

oleh peneliti untuk mengetahui seberapa besar pemahaman subjek atas 

tugas yang diberikan. Hasil dari uji ini dapat digunakan untuk 

membuktikan bahwa subjek memahami tugas dan kondisi yang diberikan 

oleh peneliti, sehingga dapat menunjukkan keberhasilan treatment. 

3.3.2. Uji Validitas Kuesioner 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Dalam penelitian ini uji validitas digunakan untuk mengukur 

apakah pertanyaan pada kuesioner mengenai tingkat kesulitan tugas dan 

kepuasan kerja valid atau tidak. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai 

korelasi (r hitung) > r tabel (Ghozali, 2011). 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila taraf probabilitas 

kesalahan (sig)  0,05 dan r hitung > r tabel, sebaliknya suatu instrumen 

dikatakan tidak valid apabila  taraf probabilitas kesalahan (sig)  0,05 

dan r hitung < r tabel (Ghozali, 2011). Perhitungan validitas ini, penulis 

lakukan dengan menggunakan program SPSS. 

3.3.3. Uji Reliabilitas Kuesioner 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Dalam penelitian ini uji 

reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan yang ada 
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dalam kuesioner eksperimen dapat digunakan untuk mengukur variable 

atau tidak. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika nilai Alpha ()  0,7. 

(Ghozali, 2011). 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien 

alpha. Dalam melakukan uji reliabilitas ini digunakan alat bantu program 

SPSS. Berdasarkan pengujian reliabilitas akan diperoleh hasil yang 

menunjukkan bahwa tingkat besaran alpha dari masing-masing variabel 

lebih besar dari 0,7, maka semua variabel pertanyaan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah reliabel. 

 

3.4. Teknik Analisis Data  

Metode yang digunakan untuk menguji hubungan antara satu 

variabel dependen (skala metric) dengan satu atau lebih variabel independen 

(skala nonmetrik atau kategorikal) adalah ANOVA (Ghozali, 2011). 

Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen, yaitu pengukuran 

kinerja dan tingkat kesulitan tugas, serta 1 variabel dependen, yaitu 

kepuasan kerja. ANOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh utama 

(main effect) dan pengaruh interaksi (interaction effect) dari variabel 

independen kategorikal terhadap variabel dependen metric. Beberapa asumsi 

yang harus dipenuhi dengan menggunakan dependen uji statisti ANOVA 

(Ghozali, 2011): 
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3.4.1. Asumsi ANOVA 

Berikut ini adalah asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam uji 

statistik ANOVA: 

a. Homogeneity of variance 

Apabila terdapat lebih dari satu variabel independen, maka 

harus ada homogeneity of variance di dalam sel yang dibentuk oleh 

variabel independen kategorikal. Di dalam SPSS, test 

homogeneitas disebut Levene’s test of homogeneity. Varian 

dikatakan sama saat hipotesis nol tidak dapat ditolak atau hasil 

Levene’s test tidak signifikan, yaitu probabilitas > 0,05. 

b. Random Sampling 

Subjek yang ada dalam grup harus diambil secara random, 

untuk uji signifikansi. 

c. Multivariate Normality 

Variabel dependen terdistribusi secara normal dalam setiap 

kategori variabel independen, untuk tujuan signifikansi. 

Tabel 3.2 

Multivariate Normality 

Pengukuran Kinerja 
Tingkat Kesulitan Tugas 

Tinggi Rendah 

Keuangan µ1 µ2 

Non Keuangan µ3 µ4 
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3.4.2. Pengujian Hipotesis 

a. Pengujian Hipotesis 1 

Langkah-langkah untuk melakukan pengujiannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Perumusan hipotesis: 

Ho 1: µ1 ≤ µ2 → Ketika organisasi menggunakan ukuran 

keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan tingkat kesulitan 

tugasnya rendah, maka kepuasan kerja lebih rendah daripada 

tingkat kesulitan tugasnya tinggi 

H1 : µ1 > µ2 → Ketika organisasi menggunakan ukuran 

keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan tingkat kesulitan 

tugasnya rendah, maka kepuasan kerja lebih tinggi daripada 

tingkat kesulitan tugasnya tinggi 

2. Tarif signifikansi α = 5% 

3. Kriteria penerimaan hipotesis : 

Jika sig. F < 0,05 maka H1 diterima dan Ho 1 ditolak. 

Jika sig. F > 0,05 maka H1 ditolak dan Ho 1 diterima. 

b. Pengujian Hipotesis 2 

Langkah-langkah untuk melakukan pengujiannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Perumusan hipotesis : 

Ho 2 : µ4 ≤ µ3 → Ketika organisasi menggunakan ukuran 

nonkeuangan untuk mengevaluasi kinerja dan tingkat 
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kesulitan tugasnya tinggi, maka kepuasan kerja lebih rendah 

daripada tingkat kesulitan tugasnya rendah 

H2 : µ4 > µ3 → Ketika organisasi menggunakan ukuran 

nonkeuangan untuk mengevaluasi kinerja dan tingkat 

kesulitan tugasnya tinggi, maka kepuasan kerja lebih tinggi 

daripada tingkat kesulitan tugasnya rendah 

2. Taraf signifikansi α = 5% 

3. Kriteria penerimaan hipotesis : 

Jika sig. F < 0,05 maka H2 diterima dan Ho 2 ditolak. 

Jika sig. F > 0,05 maka H2 ditolak dan Ho 2 diterima. 

 


