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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Partisipan adalah para mahasiswa, yang diberi perlakuan sebagai 

pegawai dalam sebuah perusahaan. Partisipan dipilih secara random. 

Menurut Ertambang Nahartyo (2012), setiap sel diperlukan minimal 10 

partisipan, dalam penelitian ini peneliti memakai kurang lebih 15 

partisipan setiap sel. Terdapat 6 sel, sehingga partisipan yang dibutuhkan 

kurang lebih 90 partisipan.  

3.2 Sumber dan Jenis Data  

Sumber data diperoleh secara langsung dengan melakukan 

eksperimen. Metode eksperimen termasuk dalam jenis data primer yaitu 

data yang diperoleh secara langsung. 

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1. Meaningful Work merupakan variabel independen yang memengaruhi 

kinerja, yang memiliki arti makna kerja yang dirasakan oleh pegawai, 

dimana seorang pegawai merasa bahwa pekerjaannya ini memiliki arti 

dan berguna bagi perusahaan. Meaningful work memiliki dua kondisi 

yaitu: 

a) High meaning, dalam penelitian ini memiliki arti suatu pekerjaan 

yang dirasakan individu memiki makna kerja yang tinggi atau 
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suatu pekerjaan yang dianggap penting dan memberikan pengaruh 

perubahan yang besar terhadap perusahaan. 

b) Low meaning, dalam penelitian ini memiliki arti suatu pekerjaan 

yang dirasakan individu memiliki makna kerja yang rendah atau 

suatu pekerjaan yang dianggap kurang penting dan tidak 

memberikan pengaruh terhadap perusahaan. 

Variabel Meaningful Work diukur dengan menggunakan skala nominal 

dengan skor 1= high meaning dan 0= low meaning 

3.3.2. Insentif merupakan motivasi ekstrinsik yang akan diberikan pada 

individu dan diharapkan dapat memacu kinerja mereka. Dalam 

eksperimen di penelitian ini, ada dua macam insentif yaitu insentif 

moneter (uang) dan insentif non-moneter (pengakuan). Penjabaran 

insentif sebagai berikut: 

a) Insentif moneter (uang) adalah bonus berupa uang yang akan 

didapat oleh para partisipan eksperimen apabila partisipan dapat 

menyelesaikan pekerjaan mereka melebihi yang ditargetkan, 

insentif uang akan diberikan per unit soal yang diselesaikan, maka 

insentif uang akan diberikan dengan symbol kupon yang 

menyerupai uang dan akan diberikan setiap individu dapat 

menyelesaikan setiap kode yang melebihi target, 1 kode 

terpecahkan mendapat tambahan 1 kupon. 

b) Insentif non-moneter (pengakuan) adalah bonus berupa pengakuan 

dari orang lain atau berupa simbol yang diberikan apabila 
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partisipan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan eksperimenter 

melebihi yang ditargetkan dan memiliki jawaban benar paling 

banyak diantara partisipan yang lain. 

c) Baseline merupakan kondisi dimana partisipan tidak mendapat 

perlakuan insentif apapun dan hanya akan diberikan gaji tetap yang 

sudah ditetapkan apabila mengerjakan soal yang diberikan 

eksperimenter.  

Variabel insentif diukur dengan menggunakan skala rasio dengan skor 

0=baseline, 1= moneter (uang) , 2= non-moneter (pengakuan). 

3.3.3. Kinerja, dalam eksperimen pada penelitian ini kita dapat mengukur 

kinerja partisipan dengan menghitung jumlah jawaban benar yang 

dikerjakan partisipan dalam menjawab soal yang diberikan. Maka 

semakin banyak jawaban benar, semakin tinggi pula kinerja mereka. 

Pengukuran variabel kinerja menggunakan skala rasio. 

3.3.4. Alat Analisis Data 

Dalam penugasan eksperimen, partisipan sebelumnya disaring untuk 

memnentukan kriteria yang sesuai dengan yang diperlukan sesuai sampel 

yaitu mahasiswa aktif sampai tahun ajaran 2017/2018 UNIKA 

Soegijapranata, Semarang. Tugas dikerjakan secara individu dan diberi 

perlakuan yang berbeda-beda sesuai yang dibutuhkan eksperimenter. 
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3.4 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.4.1. Uji Validitas Internal 

Untuk mengukur sejauh mana ketepatan alat ukur yang digunakan maka 

diperlukan untuk melakukan uji validitas. Menurut Ertambang Nahartyo 

(2012), Validitas Internal adalah syarat mutlak sebuah eksperimen, tanpa 

validitas internal, sebuah eksperimen tidak dapat diinterpretasikan. Maka 

dapat dikatakan pula bahwa eksperimen tidak bermanfaaat tanpa validitas 

internal. Sedangkan menurut Jogiyanto (2013), validitas internal 

merupakan alat ukur untuk mengetahui apakah benar dan valid 

permasalahan yang ada, seperti tingkatan kebenaran atau seberapa besar 

variabel dependen ini merupakan akibat dari variabel independentnya atau 

variabel yang memang mempengaruhinya. Maka desain penelitian yang 

baik harus memiliki validitas internal yang baik sebagai berikut  menurut 

Jogiyanto (2013) : 

a) Histori 

Merupakan pengalaman yang dimiliki partisipan dan peristiwa tertentu 

 yang dialami oleh subjek selama eksprimen berlangsung sehingga reaksi 

 partisipan tidak hanya disebabkan oleh manipulasi eksperimen namun 

 juga karena adanya faktor histori.  

b) Maturasi 

Merupakan perubahan alamiah yang dialami partisipan karena berlalunya 

waktu. Selama eksperimen berlangsung, partisipan bisa merasa bosan, 
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lapar, atau lelah sehingga hasil eksperimen kemungkinan akan dipengaruhi 

oleh kondisi partisipan tersebut.  

c) Pengujian (testing) 

Merupakan efek yang dapat membuat individu belajar karena sudah 

mendapatkan perlakuan sebelum eksperimen dilakukan sehingga individu 

sudah mengetahui atau memperlajari terlebih dahulu hal yang akan di 

eksperimenkan. 

d) Instrumentasi 

Merupakan kejadian yang disebabkan karena bergantinya alat ukur yang 

digunakan sehingga memperngaruhi jalannya eksperimen.  

e) Seleksi 

Dalam memilih partisipan eksperimen yang berbeda kelas bisa terjadi 

perbedaan ciri-ciri atau sifat-sifat partisipan antar kelas satu dengan kelas 

yang lainnya sehingga sudah terjadi pengaruh yang berbeda terhadap kelas 

yang satu dengan yang lainnya tersebut. Setelah adanya perbedaan kelas 

partispan eksperimen, maka besarnya perubahan reaksi yang terjadi 

mendapat gangguan dari variabel perbedaan kelas tersebut. Dengan kata 

lain, perubahan yang terjadi pada variabel terikat bukan saja karena 

pengaruh pmanipulasi, tetapi juga karena pengaruh perbedaan kelas.  

f) Regresi 

Dapat terjadi akibat partisipan partisipan dipilih secara tidak acak dari 

populasi. Dan hal ini dapat memberikan efek terhadap hasil eksperimen 

akibat adanya syarat tertentu. 
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g) Mortaliti Eksperimen 

Pada proses dilakukan eksperimen, atau pada waktu antara pretest dan 

postest sering terjadi subjek yang ”dropout” baik karena pindah, sakit 

ataupun meninggal dunia. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap hasil 

eksperimen. 

3.4.2. Uji Validitas Eksternal 

Validitas eksternal juga merupakan hal yang penting, validitas 

eksternal ini berhubungan dengan generalisasi. Artinya, apakah hasil 

eksperimen dapat berlaku untuk orang, waktu, tempat dan suasana yang 

berbeda. Jika hasil eksperimen dapat digeneralisasikan pada hal-hal 

tersebut maka dapat dikatakan eksperimen tersebut validitas eksternalnya 

tinggi. Validitas eksternal mempunyai tiga perspektif (Lynch, 1982). 

Ketiga perpekstif tersebut adalah: 

a) Generalisabilitas statistis 

Dapat digeneralisasikan hasilnya kesemua objek yang berbeda, sampel 

dipilih secara acak dan tidak memiliki catatan tertentu, maka objek 

dapat digeneralisasikan pada objek yang berbeda. 

b) Replikabilitas konsepsual atau robustness  

Dapat digeneralisasikan hasilnya ke semua situasi yang berbeda, 

Penelitian ini melibatkan banyak situasi yang berbeda-beda, dalam satu 
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ruangan  eksperimen saja terdapat 6 situasi yang berbeda, sehingga 

validitas eksternalnya pun bisa tinggi. 

 

c) Validitas Ekologis 

Penelitian dilakukan dengan treatment yang menempatkan partisipan 

dengan situasi atau kondisi yang realistis menyerupai kenyataan 

sehingga penelitian dapat digeneralisasikan ke lingkungan alamiah. 

Peneliti juga melakukan eksperimen hanya satu kali pada satu orang 

sehingga tidak ada learning effect sehingga dapat dikatakan bahwa 

objek benar-benar murni mengalami situasi yang berbeda-beda dan 

tidak sama. 

3.4.3. Uji Manipulasi 

 Apabila melakukan eksperimen pada individu, perlu dipastikan 

bahwa individu memahami tugas yang diberikan sehingga treatment 

dapat berjalan dengan baik. Cara untuk mengetahui apakah partisipan 

sudah paham atau belum akan tugas yang diberikan dengan cara cek 

manipulasi. Dalam penelitian ini, cek manipulasi diberikan dalam 

bentuk pertanyaan kepada setiap individu, apabila jawaban sesuai maka 

dianggap individu sudah paham.  

3.4.4. Desain Analisis Data 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini ada 2x3. 

Dalam dua kolom sebelah kiri berisikan jenis meaningful work yaitu high 

meaning dan low meaning, sedangkan di kolom sebelah kanan terdapat 3 
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macam jenis insenif yaitu baseline atau upah tetap, insentif moneter (uang) 

dan insentif non-moneter (pengakuan). Berikut merupakan tabel dari desai 

eksperimen peneliti: 

Design Eksperimen 

Meaningful Work  

Insentif 

Baseline 

Insentif moneter 

(uang) 

Insentif Non-Moneter 

(pengakuan) 

High 1 2 3 

Low 4 5 6 

Cara eksperimenter melakukan eksperimen sebagai berikut: 

1) Eksperimenter menyaring partisipan yaitu mahasiswa UNIKA 

Soegijapranata yang masih aktif hingga tahun ajaran 2017/2018. 

2) Eksperimenter masuk ke dalam kelas dan mengatakan terlebih 

dahulu kepada para mahasiswa di dalam kelas jika tidak keberatan 

untuk mengikuti eksperimen ini. 

3) Eksperimenter membagi menjadi 6 kelompok secara acak. 

4) Eksperimenter dibantu oleh tim eksperimenter yang beranggotakan 

7 orang yang terdiri dari seorang instructor yaitu peneliti sendiri 

dan 6 anggota lain yang membantu membagikan skenario kepada 

setiap mahasiswa dalam kelompok yang sudah dibagi. Skenario 

dalam eksperimen ini sebagai berikut: 
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1. Skenario pertama: baseline dengan high meaning 

Eksperimenter membagikan kertas yang bertuliskan bahwa 

partisipan adalah seorang pemecah kode rahasia sebuah 

perusahaan, perusahaan sedang mengalami situasi panik karena 

adanya hacker yang menembus sistem perusahaan, untuk 

mengembalikan sistem perusahaan dalam kondisi aman, pemecah 

kode harus dapat memecahkan kode yang ada dengan cepat dan 

benar. Perusahaan menetapkan target 6 kode terpecahkan dalam 

wakt 4 menit, namun apabila pemecah kode dapat memecahkan 

kode kurang atau melebihi target yang ditentukan, pemecah kode 

hanya akan mendapatkan gaji tetap nya sebagai pemecah kode 

dengan simbol 6 kupon tanpa adanya bonus tambahan. Pekerjaan 

pemecah kode sangat berarti dan memberikan dampak yang besar 

bagi keberhasilan perusahaan melawan hacker. 

2. Skenario kedua : baseline dengan low meaning 

Eksperimenter membagikan kertas yang bertuliskan bahwa 

partisipan adalah seorang pemecah kode rahasia sebuah 

peerusahaan, perusahaan sedang mengalami situasi panik karena 

adanya hacker yang menembus sistem perusahaan, untuk 

mengembalikan sistem perusahaan dalam kondisi aman, pemecah 

kode harus dapat memecahkan kode yang ada dengan cepat dan 

benar. Perusahaan menetapkan target 6 kode terpecahkan dalam 

wakt 4 menit, namun apabila pemecah kode dapat memecahkan 
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kode kurang atau melebihi target yang ditentukan, pemecah kode 

hanya akan mendapatkan gaji tetap nya sebagai pemecah kode 

dengan simbol 6 kupon tanpa adanya bonus tambahan. Namun 

sebenarnya keadaan sudah tenang dan kode sudah terpecahkan, 

hanya saja perusahaan ini melakukan pengecekan ulang apakah 

kode yang terpecahkan benar-benar sudah benar dan hasil 

pengecekan ulang juga belum tentu dipakai perusahaan karena 

sebenarnya masalah sudah selesai. 

3. Skenario ketiga : insentif moneter (uang) dengan high meaning 

Eksperimenter membagikan kertas yang bertuliskan bahwa 

partisipan adalah seorang pemecah kode rahasia sebuah 

perusahaan, perusahaan sedang mengalami situasi panik karena 

adanya hacker yang menembus sistem perusahaan, untuk 

mengembalikan sistem perusahaan dalam kondisi aman, pemecah 

kode harus dapat memecahkan kode yang ada dengan cepat dan 

benar. Pemecah kode akan mendapat gaji tetapnya sebagai 

pemecah kode dengan simbol 6 kupon karena perusahaan memiliki 

6 target kode harus terpecahkan dalam waktu 4 menit dan tentu 

saja mendapatkan bonus dari setiap kode yang terpecahkan yang 

melebihi target yang ditentukan, satu kata kode yang terpecahkan 

melebihi target akan diberikan bonus 1 kupon maka semakin 

banyak kata kode melebihi target yang terpecahkan akan semakin 

banyak pula insentif berupa kupon yang didapat. Pekerjaan 
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pemecah kode sangat berarti dan memberikan dampak yang besar 

bagi keberhasilan perusahaan melawan hacker.  

4. Skenario keempat: insentif moneter (uang) dengan low meaning 

Eksperimenter membagikan kertas yang bertuliskan bahwa 

partisipan adalah seorang pemecah kode rahasia sebuah 

peerusahaan, perusahaan sedang mengalami situasi panik karena 

adanya hacker yang menembus sistem perusahaan, untuk 

mengembalikan sistem perusahaan dalam kondisi aman, pemecah 

kode harus dapat memecahkan kode yang ada dengan cepat dan 

benar. Pemecah kode akan mendapat gaji tetapnya sebagai 

pemecah kode dengan simbol 6 kupon karena perusahaan memiliki 

6 target kode harus terpecahkan dalam waktu 4 menit dan tentu 

saja mendapatkan bonus dari setiap kode yang terpecahkan yang 

melebihi target yang ditentukan, satu kata kode yang terpecahkan 

melebihi target akan diberikan bonus 1 kupon maka semakin 

banyak kata kode melebihi target yang terpecahkan akan semakin 

banyak pula insentif berupa kupon yang didapat. Namun 

sebenarnya keadaan sudah tenang dan kode sudah terpecahkan, 

hanya saja perusahaan ini melakukan pengecekan ulang apakah 

kode yang terpecahkan benar-benar sudah benar dan hasil 

pengecekan ulang juga belum tentu dipakai perusahaan karena 

sebenarnya masalah sudah selesai.  
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5. Skenario kelima: insentif non-moneter (pengakuan) dengan high 

meaning 

Eksperimenter membagikan kertas yang bertuliskan bahwa 

partisipan adalah seorang pemecah kode rahasia sebuah 

perusahaan, perusahaan sedang mengalami situasi panik karena 

adanya hacker yang menembus sistem perusahaan, untuk 

mengembalikan sistem perusahaan dalam kondisi aman, pemecah 

kode harus dapat memecahkan kode yang ada dengan cepat dan 

benar. Pemecah kode akan mendapat gaji tetapnya sebagai 

pemecah kode dan tentu saja mendapatkan insentif non-moneter 

berupa pengakuan “The Best Code Breaker” di depan pemecah 

kode yang lainnya apabila pemecah kode dapat menyelesaikan 

setiap kodenya dengan benar dengan jumlah terbanyak diantara 

pemecah kode lainnya.  Pekerjaan pemecah kode sangat berarti dan 

memberikan dampak yang besar bagi keberhasilan perusahaan 

melawan hacker.  

6. Skenario keenam: insentif non-moneter (pengakuan) dengan low 

meaning 

Eksperimenter membagikan kertas yang bertuliskan bahwa 

partisipan adalah seorang pemecah kode rahasia sebuah 

peerusahaan, perusahaan sedang mengalami situasi panik karena 

adanya hacker yang menembus sistem perusahaan, untuk 

mengembalikan sistem perusahaan dalam kondisi aman, pemecah 
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kode harus dapat memecahkan kode yang ada dengan cepat dan 

benar. Pemecah kode akan mendapat gaji tetapnya sebagai 

pemecah kode dan tentu saja mendapatkan bonus berupa 

pengakuan “The Best Code Breaker” di depan pemecah kode yang 

lainnya apabila pemecah kode dapat menyelesaikan setiap kodenya 

dengan benar dengan jumlah terbanyak dianatar pemecah kode 

lainnya .Namun sebenarnya keadaan sudah tenang dan kode sudah 

terpecahkan, hanya saja perusahaan ini melakukan pengecekan 

ulang apakah kode yang terpecahkan benar-benar sudah benar dan 

hasil pengecekan ulang juga belum tentu dipakai perusahaan 

karena sebenarnya masalah sudah selesai.  

eksperimenter menuliskan skenario melalui kertas yang 

diberikan untuk tiap individu dan bonus diberikan dan dihitung per 

unit. 

5) Peneliti memandu jalannya eksperimen hingga selesai dan pada 

akhirnya membagikan lembar identitas kepada mahasiswa. 

3.5. Teknik Analisi Data/Uji Hipotesis  

3.5.1. Uji ANOVA 

 Akronim ANOVA mengacu pada analisis varians dan merupakan 

prosedur statistik yang digunakan untuk menguji sejauh mana dua atau lebih 

kelompok berbeda atau berbeda dalam percobaan. Pada sebagian besar percobaan, 

banyak varians (atau perbedaan) biasanya menunjukkan bahwa ada temuan 

signifikan dari penelitian ini.  
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 Dalam penelitian ini, kita akan melihat contoh terperinci bagaimana 

ANOVA bekerja dan bagaimana hal itu dapat diterapkan pada situasi kehidupan 

nyata. Pada eksperimen di penelitian ini, pertama diperlukan hipotesis nol dan 

hipotesis alternatif dan merupakan baseline. Hipotesis nol adalah asumsi bahwa 

tidak akan ada perbedaan antara kelompok yang diuji dan oleh karena itu, tidak 

ada hasil yang signifikan yang akan diungkap. Hipotesis alternatif, di sisi lain, 

adalah hipotesis yang menyatakan bahwa akan ada perbedaan antara kelompok 

seperti yang ditunjukkan oleh ANOVA yang dilakukan pada data yang 

dikumpulkan. 

Meaningful Work 

Insentif 

Baseline 

Insentif moneter 

(uang) 

Insentif non-moneter 

(pengakuan) 

High  1  (H1)  2   3 

Low  4    5  6  

 

3.5.2. Menyatakan Hipotesis 

Hipotesis 1: 

a) Ho1 :  1 ≤ 4  ,berarti individu dalam situasi high meaning akan berkinerja 

lebih rendah atau sama saja tanpa diberi insentif apapun.  

b) Ha1 :  4  >  1 , berarti individu dalam situasi high meaning akan 

berkinerja lebih optimal tanpa diberi insentif apapun. 

Hipotesis 2: 
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a) Ho2 :  2 =  3 , berarti individu dalam situasi high meaning dan diberi 

insentif moneter (uang) akan berkinerja sama dengan individu dalam 

kondisi high meaning yang diberi insentif non-moneter (pengakuan).  

b) Ha2 :  2  ≠  3 , berarti individu dalam situasi high meaning dan diberi 

insentif moneter (uang) akan berkinerja tidak sama dengan individu dalam 

kondisi high meaning yang diberi insentif non-moneter (pengakuan).  

 

Hipotesis 3: 

a) Ho3 :  5 =  6 , berarti individu dalam situasi low meaning dan diberi 

insentif moneter (uang) akan berkinerja sama dengan individu dalam 

kondisi low meaning yang diberi insentif non-moneter (pengakuan).  

b) Ha3 :  5  ≠  6 , berarti individu dalam situasi low meaning dan diberi 

insentif moneter (uang) akan berkinerja tidak sama dengan individu dalam 

kondisi low meaning yang diberi insentif non-moneter (pengakuan).  

3.5.3. Memilih Pengujian Statistik 

        Anova merupakan salah satu dari berbagai jenis uji parametris, karena 

mensyaratkan adanya distribusi normal pada variabel terikat per perlakuan 

atau distribusi normal pada residual. Syarat normalitas ini mengasumsikan 

bahwa sample diambil secara acak dan dapat mewakili keseluruhan populasi 

agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai generalisasi. 

        Uji ANOVA memiliki pengertian yaitu cara untuk uji variabel dipenden 

dengan skala metrik 1 atau bahkan lebih variabel independen dengan skala non 
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metrik (Jogiyanto, 2013). Pengujian ANOVA dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh utama dan pengaruh interaksi dari variabel independen 

terhadap variabel dependen. Dalam kasus ini, penggunaan ANOVA disebabkan 

oleh variabel yang dipakai berupa variabel metrik dan merupakan skala rasio bagi 

variabel i ndependen dan skala nominal yang merupakan variabel nonmetrik 

untuk variabel independen. 

 

3.5.4. Syarat Hipotesis yang akan diterima: 

a. Hipotesis 1 : 

Ho1 tidak diterima bila sig. F < 0.05 dan diterima bila sig. F > 0.05 

Ha1 tidak diterima bila sig. F > 0.05 dan diterima bila sig. F < 0.05 

b. Hipotesis 2 : 

Ho1 tidak diterima bila sig. F < 0.05 dan diterima bila sig. F > 0.05 

Ha1 tidak diterima bila sig. F > 0.05 dan diterima bila sig. F < 0.05 

c. Hipotesis 3 : 

Ho1 tidak diterima bila sig. F < 0.05 dan diterima bila sig. F > 0.05 

Ha1 tidak diterima bila sig. F > 0.05 dan diterima bila sig. F < 0.05 

 

 

 


