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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian 

berfungsi untuk menentukan alat pengumpul dan teknik analisis data yang 

digunakan. 

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas  : status kepegawaian     

2. Variabel tergantung : motivasi kerja 

 

B. Definisi Operasional 

1. Motivasi kerja 

 Motivasi kerja adalah suatu daya penggerak psikis yang 

dapat menggerakan, mengarahkan, menguasai, dan bersaing melalui 

usaha-usaha, yang berada di dalam diri pada diri seorang  untuk 

bekerja. Motivasi kerja diungkap dengan skala ciri-ciri dari motivasi 

kerja yaitu: mempunyai hasrat untuk mencapai tujuan dengan hasil 

yang sebaik-baiknya, memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang 

besar, mempergunakan umpan balik, cenderung mengambil resiko 

yang cukup besar, cenderung bertindak secara kreatif dan inovatif, 

menyukai hal – hal yang penuh tantangan. Semakin tinggi nilai yang 

diperoleh dari skala motivasi kerja maka semakin tinggi motivasi 

kerja tersebut. 
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2. Status kepegawaian 

Status kepegawaian adalah status dari seorang pekerja atau 

karyawan dalam sebuah perusahaan. Pada penelitian ini akan dibahas 

mengenai status kepegawaian tetap dan kontrak yaitu: 

a.  Karyawan tetap yang telah bekerja minimal selama 3 tahun. 

b.  Karyawan kontrak yang telah bekerja minimal selama 3 tahun. 

Hal ini berdasarkan pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Pasal 59 masa kerja untuk karyawan kontrak yaitu 

maksimal 3 tahun. 

Status kepegawaian diketahui dari isian jawaban skala. 

C. Populasi & Metode Pengambilan Sample 

Populasi adalah sejumlah individu yang paling sedikit 

mempunyai satu sifat yang sama (Hadi, 2001, h. 220). Populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-

benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala nilai test atau peristiwa-

peristiwa. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Para pekerja yang merupakan karyawan tetap dan karyawan 

kontrak yang bekerja di perusahaan “X”. 

b. Bersedia berpartisipasi mengisi kuesioner. 

Pada saat penyebaran skala peneliti akan ditemani oleh salah satu 

pegawai tetap di perusahaan “X” untuk membantu menunjukan 

siapa saja pegawai kontrak dan pegawai tetap dan untuk 

membantu menjelaskan kenapa diminta mengisi skala. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam metode 

ini adalah metode skala. Metode skala merupakan suatu metode 

penelitian yang menggunakan daftar pernyataan yang berisi aspek-aspek 

yang hendak diukur, yang harus di jawab atau dikerjakan oleh orang-

orang yang menjadi subyek penelitian. Berdasarkan atas jawaban atau 

isian tersebut, peneliti mengambil kesimpulan mengenai subyek 

penelitian (Suryabrata, 2003, h. 15). 

Alasan digunakan skala dalam penelitian menurut Hadi (2001, 

h.157) : 

a. Subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 

b. Apa yang dikatakan subyek pada penelitian adalah benar-benar dapat 

dipercaya karena subyek tahu tentang keadaan dirinya. 

c. Interpretasi subyek tentang pernyataan-pernyataan yang diajukan 

kepadanya adalah sama dengan yang dimaksud oleh peneliti. 

 Penelitian ini menggunakan skala, yaitu skala motivasi kerja.  

Penyusunan skala ini menggunakan empat alternatif jawaban, yang 

masing-masing jawaban memiliki tingkat nilai yang berbeda mengenai 

kesesuaian responden terhadap setiap pernyataan dalam skala. 

 Empat pilihan jawaban dari setiap pernyataan tersebut yaitu 

“Sangat Sesuai” ( SS ), “Sesuai” ( S ), “Tidak Sesuai” ( TS ), “Sangat 

Tidak Sesuai” ( STS ). Jawaban tersebut digunakan untuk melihat 

kecenderungan pendapat responden ke arah negatif atau positif. 
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 Dalam skala ini, subyek diminta untuk memilih satu jawaban dari 

empat yang ada yaitu : 

1. “SS” : Bila jawaban subyek sangat sesuai dengan pernyataan. 

2. “S” : Bila jawaban subyek sesuai dengan pernyataan. 

3. “TS” : Bila jawaban subyek tidak sesuai dengan pernyataan. 

4. “STS” : Bila jawaban subyek sangat tidak sesuai dengan 

pernyataan. 

Cara pemberian nilai pada jawaban subyek yaitu terhadap item 

yang tergolong favourable, jawaban Sangat Sesuai ( SS ) memperoleh 

nilai empat, jawaban Sesuai ( S ) memperoleh nilai tiga, jawaban Tidak 

Sesuai (TS) memperoleh nilai dua, dan jawaban Sangat Tidak Sesuai 

(STS ) memperoleh nilai satu. Sebaliknya terhadap item yang tergolong 

un favourable, jawaban Sangat Tidak Sesuai ( STS ) memperoleh nilai 

empat, jawaban Tidak Sesuai ( TS ) memperoleh nilai tiga, jawaban 

Sesuai ( S ) memperoleh nilai dua, dan jawaban Sangat Sesuai ( SS ) 

memperoleh nilai satu.  

 

Skala Motivasi kerja 

Skala ini bertujuan untuk mengetahui motivasi kerja. Skala motivasi 

kerja  ini terdiri dari aspek-aspek atau ciri-ciri, yaitu : 

a.  Mempunyai hasrat untuk mencapai tujuan dengan hasil yang 

sebaik-baiknya 

b. Memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang besar 

c. Mempergunakan umpan balik 

d. Cenderung mengambil resiko yang cukup besar 
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e. Cenderung bertindak secara kreatif dan inovatif 

f. Menyukai hal – hal yang penuh tantangan 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi motivasi 

kerjanya. Adapun blue print skala motivasi kerja dapat dilihat pada tabel 1. 

 

 

Tabel 1. 

Blue Print Skala Motivasi kerja 

No Aspek-Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Mempunyai hasrat untuk 

mencapai tujuan dengan hasil 

yang sebaik-baiknya 

3 3 6 

2 Memiliki rasa tanggung jawab 

pribadi yang besar 

3 3 6 

3 Mempergunakan umpan balik 3 3 6 

4 Cenderung mengambil resiko 

yang cukup besar 

3 3 6 

5 Cenderung bertindak secara 

kreatif dan inovatif 

3 3 6 

6 Menyukai hal – hal yang 

penuh tantangan 

3 3 6 

 Jumlah 18 18 36 

 

E. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Konsitensi internal didapat dengan mengkorelasikan antara 

skor pada masing - masing item dengan skor total. Untuk 

memperoleh koefisien antara skor tiap item dengan skor total, 

dipergunakan teknik Korelasi Product Moment dari Pearson (Azwar, 

2002, h. 60 ). 

Untuk menghindari terjadinya over estimate (angka korelasi 

yang kelebihan bobot) hasil koreksi perlu dikoreksi dengan 
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menggunakan rumus Part Whole. Kelebihan bobot terjadi karena 

skor butir item yang dikorelasikan dengan skor total ikut sebagai 

komponen skor total sehingga menyebabkan angka korelasi menjadi 

besar (Ancok, 2007, h. 17 ). Untuk mengatasi dan mengkoreksi 

kelebihan bobot digunakan teknik Korelasi Part Whole.  

Keseluruhan analisis validitas pada penelitian ini dikerjakan 

dengan menggunakan alat bantu komputer dengan program 

Statistical Packages for Social Sciences ( SPSS ) for Windows 

Release 19.0. 

2.  Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas sering diartikan sebagai keterpercayaan 

keterampilan, keterandalan, keajegan, kestabilan dan konsistensi. 

Meskipun reliabilitas sering diartikan dalam bermacam - macam 

konsep, akan tetapi ide dasar yang terdapat pada konsep reliabilitas 

adalah tingkat keterpercayaan dari hasil pengukuran (Azwar, 2002, 

h.4) 

Untuk mengetahui reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini 

digunakan teknik yaitu reliabilitas koefisien Alpha Cronbach 

(Azwar, 2002, h. 184 ).  

Keseluruhan analisis reliabilitas pada penelitian ini dikerjakan 

dengan menggunakan alat bantu komputer dengan program 

Statistical Packages for Social Sciences ( SPSS ) for Windows 

Release 19.0. 
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F.  Metode Analisis data 

Menurut Wasito (2000, h. 90 - 92) data mentah tidak akan 

berguna apabila tidak dianalisis. Dengan menganalisis data, maka 

data tersebut dapat diberi arti dan makna yang. berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian sehingga data mempunyai makna 

untuk menjawab masalah yang diteliti dan bermafaat untuk menguji 

hipotesis. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 

pada penelitian ini digunakan teknik uji beda  t-test (Azwar, 2002, 

h.60).  

Keseluruhan perhitungan analisis data pada penelitian ini 

dikerjakan dengan menggunakan alat bantu komputer dengan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for 

Windows Release 19.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


