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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Tesis ini menggunakan desain eksperimen kuasi. Metode yang 

digunakan yaitu One Group Pretest-Posttest design. Artinya, sebelum dan 

sesudah perlakuan diberikan, dilakukan pengukuran. Suryabrata (2008) 

menjelaskan design sebagai berikut:                              

 

 

Gambar 1. One Group Pre-test Post-test Design 

Keterangan: 
01     : Pengukuran (Pre-test) 
X   : Perlakuan (Intervensi pelatihan + Follow up) 
02    : Pengukuran (Post-test) 

 

B. Identifikasi Variabel  

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel tergantung 

(dependent variable) dan variabel bebas (independent variable). 

Penjelasan dari variabel tersebut sebagai berikut: 

Variabel tergantung : Motivasi Kerja  

Variabel bebas         : Pelatihan Konsep Diri 

 

 
01 x 02 



65 
 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variable penelitian ini sebagai berikut: 

1. Motivasi kerja merupakan semangat yang dimiliki oleh anggota untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Motivasi Kerja dalam 

penelitian ini menggunakan aspek kebutuhan eksistensi, kebutuhan 

untuk berhubungan dengan pihak lain serta kebutuhan akan 

pertumbuhan. Motivasi kerja dalam penelitian akan diukur dengan 

menggunakan skala motivasi kerja. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

menunjukkan semakin tinggi motivasinya, sebaliknya semakin rendah 

skor yang diperoleh menunjukkan semakin rendah motivasinya. 

2. Pelatihan konsep diri merupakan suatu proses pendidikan secara 

sistematis yang disusun berdasarkan aspek fisik, psikis, sosial serta 

moral. Pelatihan konsep diri dilakukan selama 3 hari. Pada hari 

pertama membutuhkan waktu tiga jam, pada hari kedua dan ketiga 

memerlukan waktu dua jam dengan follow up 4 kali dengan durasi 2 

jam setiap pertemuan. 

 

D. Subjek Penelitian 

Proses pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik convenient 

sampling dengan kriteria yang ditentukan adalah: 

1. Anggota Polres Semarang dengan lama kerja minimal satu tahun, lama 

kerja satu tahun ditetapkan karena anggota yang belum satu tahun 

masih harus beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru baginya. 
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2.  Berusia minimal 18-50 tahun. Usia hingga 18-50 tahun menurut Polres 

Semarang merupakan usia produktif bagi anggota untuk 

melaksanakan tugas di bagian sentra pelayanan kepolisian. 

3. Anggota yang menjabat di bagian sentra pelayanan kepolisian. Bagian 

ini adalah bagian yang menjadi „pintu gerbang utama” pelayanan yang 

ada di Polres Semarang. 

Jumlah anggota yang memenuhi ciri-ciri tersebut di atas sejumlah 12 

orang. Keseluruhan anggota akan digunakan sebagai subjek penelitian.  

 

E. Intervensi 

Pelatihan adalah intervensi yang dipakai dalam penelitian ini. 

Pelatihan yang dipilih sesuai dengan permasalahan adalah pelatihan 

konsep diri. Follow up diberikan setelah pelatihan dilaksanakan. Pelatihan 

tersebut menggunakan pendekatan behavioristik. Materi disusun 

berdasarkan aspek-aspek konsep diri. Tempat pelatihan diselenggarakan 

di Balemong Resort Ungaran.  

 

F. Alat / Materi yang Digunakan 

Alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan 

melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelatihan konsep diri pada 

anggota polisi Polres Semarang di bagian sentra pelayanan yaitu :  
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1. Skala 

a. Skala Pelatihan 

        Skala ini digunakan sebagai data untuk mengetahui feed 

back dan reaksi peserta selama mengikuti pelatihan. Perubahan 

perilaku pada peserta harus diikuti dengan berhasilnya pada tahap 

atau level reaksi. Lembar evaluasi reaksi pelatihan diberikan pada 

akhir pelatihan.  

b. Skala Motivasi Kerja  

Skala ini disusun untuk dijadikan alat dalam menguji motivasi 

kerja anggota kepolisiansebagai dampak setelah variabel bebas 

dilakukan yaitu setelah pelatihan konsep diri diberikan. Skala ini 

diberikan selama dua kali yaitu sebelum pelatihan dilaksanakan 

dan tiga bulan setelah pelatihan dilaksanakan.  

Sebaran jumlah aitem skala motivasi kerja terangkum dalam 

tabel berikut : 

Tabel 1. 
Sebaran Aitem Skala Motivasi Kerja untuk Uji Coba 

 

Aspek Favourable Unfavourable Jumlah Bobot 

Eksistensi 

 

2, 8, 14, 20, 26, 

31, 37, 43 

5, 11, 17, 23, 

29, 34, 40  

15 33.34% 

Berhubungan 

dengan pihak 

lain 

 

3, 9, 15, 21, 27, 

32, 38, 44 

6, 12, 18, 24, 

30, 35, 41 

15 33.33% 

Pertumbuhan 1, 7, 13, 19, 25, 

33, 39 

4, 10, 16, 22, 

28, 36, 42, 45  

15 33.33% 

Total 23 22 45 100% 
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Skala motivasi kerja diujicobakan pada 30 orang. Batas daya 

beda adalah ≥ 0.30. Aitem dengan koefisien korelasi minimal 0.30 

dinilai mempunyai daya beda yang memuaskan (Azwar, 2010). Skala 

motivasi kerja sebelum uji coba berjumlah 45 aitem, setelah uji coba 

terdapat 29 aitem yang valid. Ringkasan indeks daya beda dan 

reliabilitas skala selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2. 
Rangkuman Indeks Daya Beda Aitem dan Reliabilitas Skala 

Motivasi Kerja Sebelum dan Sesudah Seleksi Aitem 
 

Putaran Jumlah 

Aitem 

Rix minimal Rix 

maksimal 

Koefisien 

Reliabilitas 

I 45 -0.165 0.767 0.883 

II 29 0.194 0.727 0.933 

III 28 0.358 0.759 0.927 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indeks daya 

beda aitem valid tersebut bergerak dari 0.358 sampai 0.759 dan uji 

reliabilitas menunjukkan koefisien reliabilitas sebesar 0.927. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa skala motivasi kerja layak digunakan 

untuk penelitian. Terdapat 28 aitem yang valid dan 17 aitem gugur.  

Aitem-aitem valid dan gugur dari skala akan tersaji pada tabel berikut: 
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Tabel 3. 
Distribusi Butir Aitem Valid dan Gugur Skala Motivasi Kerja 

 

No Aspek 
Nomor Aitem Jumlah 

Total 
Valid Gugur Valid  Gugur 

1 Eksistensi 2, 11, 17, 20, 
23, 26, 31, 34, 
37, 40, 43   
 

5, 8, 14, 29 11 4 15 

2 Interaksi 9, 15, 21, 27, 
30, 35 
 
 

3, 6, 12, 18, 
24, 32, 38, 
41, 44 

6 9 15 

3 Pertumbuhan 1, 4, 7, 10, 13, 
16, 25, 28, 36, 
39, 45 
 

19, 22, 33, 
42 

11 4 15 

Jumlah 28 17 45 

 

Hasil analisis menunjukkan 28 aitem yang valid dan 17 aitem 

gugur. Aitem gugur tersebut tidak dipakai dalam pengambilan data 

penelitian karena memiliki indeks daya beda < 0.3 dalam tiga kali 

putaran. Koefisien reliabilitas untuk Skala Motivasi Kerja adalah 0.927, 

dengan hasil tersebut berarti 7.3% disebabkan oleh kesalahan 

pengukuran, perbedaan atau variasi yang tampak mencerminkan  

92.7% dari variasi yang terjadi pada skor murni kelompok subjek yang 

bersangkutan.  

2. Observasi 

Konsep diri diukur dengan menggunakan metode observasi yang 

dilakukan oleh tiga orang observer. Shaughnessy et all (2007) 

mengemukakan bahwa dalam mengindentifikasi perilaku dalam 
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sebuah studi observasional, pengamat dapat membuat rating scale 

terhadap perilaku, kejadian, dan dalam membuat rating schale 

berdasarkan pada derajat atau kualitas sifat atau kondisi tertentu. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk mengukur frekuensi perilaku 

tertentu pada individu yang sama dengan melakukan observasi secara 

berulang-ulang terhadap individu. Kriteria observer dalam penelitian ini 

adalah pernah mengikuti atau mendapatkan materi kuliah observasi. 

Observasi dilakukan sebagai data primer hasil perubahan keterampilan 

subjek secara keseluruhan yang ditunjukkan sebelum dan setelah 

pelatihan dilakukan. Skor aitem dalam setiap aspek akan dirata-rata 

dan  menjadi skor masing-masing aspek. 
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Tabel 4 
Aspek-aspek yang Diobservasi  

 

No Aspek Keterangan 

1 Fisik 
 

1. Penampilan wajah. 
2. Penampilan tubuh. 
3. Penampilan rambut. 
4. Penampilan pakaian. 
5. Cara menjaga kebersihan tubuh. 

 
2 Psikis 

 
1. Sikap saat melaksanakan pekerjaan. 
2. Ketenangan dalam menghadapi 

sesuatu. 
3. Cara memperlakukan diri. 
4. Upaya memberikan kesenangan untuk 

diri. 
5. Kepercayaan diri. 

 
3 Sosial 

 
 

1. Sikap saat berjumpa dengan rekan 
kerja. 

2. Cara berinteraksi dengan rekan kerja. 
3. Sikap saat mendengarkan keluhan 

rekan kerja. 
4. Sikap ketika bertukar pikiran atau 

diskusi. 
5. Sikap ketika bekerjasama. 

 
4 Moral 1. Tanggung jawab dalam bekerja. 

2. Ketelitian dalam bekerja. 
3. Keberanian dalam mengambil 

keputusan. 
4. Cara mengemukakan kritik. 
5. Cara mensikapi kritik. 

 

   

3. Tes  

Tes digunakan sebagai data pendukung bahwa ada atau 

tidaknya perubahan- perubahan peserta terhadap pengetahuannya 

mengenai konsep diri agar sesuai dengan prosedur dan sistem 

yang ditentukan. 
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G. Prosedur/ Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah dalam penelitian menurut Arikunto (2008) terdiri 

dari tiga tahap yaitu penyusunan rancangan penelitian, pelaksanaan 

penelitian dan laporan penelitian. Lebih lanjut dikemukakan bahwa secara 

rinci terdapat sebelas langkah dalam penelitian yaitu : 

1. Memilih permasalahan 

Peneliti memahami kondisi yang ada di lapangan dan memilih 

permasalahan yang ada untuk kemudian dipahami lebih mendalam. 

Peneliti pada tahap ini melakukan observasi, wawancara, analisis 

organisasi, analisis tugas serta analisis individu. 

2. Studi pendahuluan 

Peneliti selanjutnya mengumpulkan data-data yang ada dilapangan 

dan selanjutnya mempelajarinya.  

3. Merumuskan permasalahan 

Peneliti setelah mendapatkan pemahaman tentang kondisi yang ada 

dilapangan, maka selanjutnya merumuskan masalah.  

4. Menentukan hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang hendak dibuktikan 

kebenarannya. Pada tahap ini peneliti menentukan hipotesis yang 

selanjutnya akan dibuktikan dalam penelitian. 
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5. Memilih pendekatan 

Peneliti selanjutnya menetapkan suatu pendekatan untuk 

menyelesaikan masalah yang ada. 

6. Menentukan variabel dan sumber data 

Variabel yang dipilih dalam penelitian ini avariabel tergantung berupa 

motivasi kerja sedangkan variabel bebasnya adalah pelatihan konsep 

diri. 

7. Menentukan dan menyusun instrumen   

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Motivasi 

Kerja. Peneliti melakukan pengurusan surat ijin penelitian serta 

melaksanakan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu sebelum 

menggunakan skala tersebut untuk mengumpulkan data penelitian.  

8. Mengumpulkan data 

Skala Motivasi Kerja yang telah valid dan reliable selanjutnya 

digunakan untuk mengumpulkan data pretest maupun posttest. 

Tahapannya adalah melakukan pretest, melaksanakan pelatihan 

konsep diri dan selanjutnya kembali mengumpulkan data dengan 

melakukan posttest. 

9. Analisis data 

Analisis data selanjutnya dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang 

ada dalam penelitian ini. 
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10. Menarik kesimpulan 

Hasil dari analisis data kemudian diinterpretasi dan disimpulkan. 

Hipotesis dalam penelitian ini terbukti. 

11. Menyusun laporan 

Penyusunan laporan dilakukan agar dapat dipahami hasil dari 

penelitian secara detail.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat bagan tentang 

langkah-langkah penelitian ini sebagaimana yang terurai di bawah ini: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3. Langkah-langkah Penelitian  

PERMASALAHAN 

STUDI PENDAHULUAN 

MERUMUSKAN PERMASALAHAN 

MENENTUKAN HIPOTESIS 

MEMILIH PENDEKATAN 

MENENTUKAN VARIABEL/SUMBER DATA 

MENENTUKAN/MENYUSUN INSTRUMEN 

 
MENGUMPULKAN DATA 

 
ANALISIS DATA 

 
MENARIK KESIMPULAN 

 
MENYUSUN LAPORAN 

 

Observasi, Wawancara, Kotak Saran, Analisis organisasi, 

analisis tugas dan analisis individu 

Uji coba skala 

Persetujuan Pimpinan 

PManagement 

 Penyusunan Skala  

  Rancangan pelatihan 

 

Follow Up 

Pelaksanaan Pelatihan 

Peanagement 

 Posttest 

Pretest 
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Khusus tahap dalam penyusunan  pelatihan adalah sesuai dengan 

teori dari Noe (2002) antara lain yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah melakukan analisa kebutuhan pelatihan, memastikan kesiapan 

karyawan mengikuti pelatihan, menciptakan lingkungan belajar, 

melakukan transfer of training, membuat rencana evaluasi, memilih 

metode pelatihan, dan memonitor serta mengevaluasi program pelatihan. 


