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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode try out terpakai, sehingga 

data yang sudah valid dan reliabel menjadi data hasil penelitian. 

Selanjutnya dilakukan uji asumsi dan uji hipotesis terhadap data hasil 

penelitian tersebut.  

 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas sebaran variabel penelitian dan uji homogenitas 

hubungan variabel bebas dengan variabel tergantung. 

a. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji dengan program uji normalitas 

sebaran. Untuk mempermudah perhitungan normalitas 

sebaran digunakan komputer program SPSS. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel 

motivasi kerja adalah nilai K-S Z = 0,635 dengan p = 0,814, 

dimana p > 0,05 yang berarti bahwa sebarannya normal. 

 

b. Uji Homogenitas 

Variabel motivasi kerja memperoleh nilai F sebesar 

0,802 dengan p = 0,376 dimana p > 0,05 yang berarti datanya 

memenuhi syarat homogenitas. 
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2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, selanjutnya uji hipotesis 

dengan menggunakan uji Independent sample t-test. Perhitungan 

dilakukan dengan menggunakan komputer seri SPSS. Adapun 

hasil analisis data diperoleh nilai t sebesar 4,708, nilai p sebesar 

0,000 ( p < 0,01) dan mean sebesar 14,6, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan signifikan motivasi kerja ditinjau dari 

status pegawai, dimana motivasi kerja karyawan tetap lebih 

tinggi dibandingkan karyawan kontrak. 

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini menguji perbedaan motivasi kerja ditinjau dari 

status pegawai. Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis diketahui 

bahwa ternyata ada motivasi kerja ditinjau dari status pegawai, dimana 

motivasi kerja karyawan tetap lebih tinggi dibandingkan karyawan 

kontrak. Berikut adalah hasil ujinya: 

Tabel 5. Hasil T-test 

Independent Samples Test 
 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% 

Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Motivasi 

kerja 

Equal 

variances 
assumed 

.802 .376 4.708 38 .000 14.600 3.101 8.323 
20.87

7 

Equal 

variances not 
assumed 

  

4.708 
37.17

6 
.000 14.600 3.101 8.318 

20.88

2 
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Menurut teori klasik motivasi para karyawan hanya termotivasi 

karena uang. Frederick Tylor (dalam Griffin dan Ebert, 1996, h. 259) 

mengusulkan agar perusahaan dan karyawan mengambil manfaat dengan 

cara pandang kehidupan dan lingkungan kerja yang telah diterima oleh 

masyarakat luas. Jika karyawan termotivasi oleh uang, jika membayar 

mereka lebih banyak akan mendorong mereka untuk bekerja lebih giat. 

Sementara itu, perusahaan yang menganalisis pekerjaan dan menemukan 

cara yang lebih baik untuk mengerjakannya dapat memproduksi barang 

lebih murah, menarik keuntungan lebih banyak dan karena membayar 

dan memotivasi karyawannya lebih baik daripada pesaingnya. 

Motivasi kerja juga dipengaruhi oleh berbagai hal seperti status 

kepegawaian. Herzberg (dalam Sudarmo, 2000, p. 32) menjelaskan 

bahwa motivasi karyawan salah satunya dipengaruhi oleh status pegawai 

(pegawai tetap atau tidak tetap/kontrak). Motivasi kerja antara karyawan 

kontrak dan tetap berbeda dimana karyawan tetap lebih tinggi dibanding 

karyawan kontrak yang tidak memiliki hak yang sama dengan karyawan 

tetap.  

Hasil penelitian  ini  mendukung penelitian Nugroho dan 

Kunartinah ( 2012, h. 153) dalam studi pada PNS di sekretariat daerah 

Kabupaten Pekalongan menyatakan hasil kompensasi dan pengembangan 

karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. 

Sehingga motivasi kerja pegawai tetap lebih tinggi dibanding karyawan 

tetap yang tidak mendapat hak seperti karyawan tetap. Peryataan ini 

diperkuat oleh teori klasik motivasi para karyawan hanya termotivasi 
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karena uang . Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Dobre (2013), 

Zameer dkk (2014) dan Uzonna (2013).  

Kelemahan dari penelitian ini yaitu dengan tidak menggunakan 

jenis kelamin, faktor usia dan kepribadian. Selain itu adanya kekurangan 

pada penggunaan metode try out terpakai, khususnya kekurangan dalam 

banyaknya jumlah item yang akan gugur.  

 


