
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil yang 

berada atau tersebar di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

ada di Kota Semarang. Berdasarkan informasi yang terkait data jumlah kantor 

SKPD di Kota Semarang terdapat 35 kantor yang tercatat, data tersebut diambil 

dari website semarangkota.go.id 

3.1.2   Sampel 

Sampel atau responden pada penelitian ini adalah semua unit kerja 

pegawai negeri sipil yaitu meliputi pejabat eselon III (Kabag/Kasi/setingkat) dan 

IV (Kasubag/ Kasubbid/setingkat) yang berada atau tersebar di lingkungan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Semarang. Satuan Kerja 

Perangkat Daerah merupakan suatu lembaga yang ada pada Pemerintah Daerah 

yang terdiri mulai dari Sekretariat Daerah, Dinas – Dinas, Badan – Badan, sampai 

dengan Inspektorat yang memiliki tanggung jawab kepada Kepala Daerah. 



 

Pegawai atau karyawan merupakan bagian yang penting dalam sebuah 

organisasi atau instansi. Pegawai berperan penting dalam menjalankan kegiatan 

operasional dalam sebuah organisasi, maka dari itu seorang pegawai harus 

mampu bekerja dengan baik, dan patuh terhadap peraturan – peraturan yang elah 

ditentukan sekaligus bersedia untuk menerima sanksi – sanksi atas kesalahan 

yang dilakukan. Seorang pegawai harus mampu berinteraksi, berkolaborasi dan 

beradaptasi terhadap lingkungan baru, sehingga tujuan dan visi – misi dalam 

suatu organisasi dapat tercapai dan kinerja dapat tercapai dengan baik. 

Berkaitan dengan pentingnya untuk meningkatkan kinerja dalam 

menunjang keberhasilan suatu organisasi. Seorang pegawai sangat dibutuhkan 

untuk menjalankan segala aktivitas operasional yang ada di suatu organisasi. 

Sehingga peneliti menentukan responden dalam penelitian ini adalah semua unit 

kerja pegawai negeri sipil yang berada atau tersebar di lingkungan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Semarang. 

Berikut daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tersebar di Kota 

Semarang yang akan digunakan sebagai objek dalam penelitian ini: 

 

 

 



 

Tabel 3.1 

No Nama SKPD Jumlah 

1 Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) 10 

2 Dinas Sosial 11 

3 Dinas Perindustrian 10 

4 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 10 

5 Dinas Pendidikan 10 

6 Dinas Kesehatan 10 

7 Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Persandian 10 

8 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 10 

9 Badan Pendapatan Daerah 10 

10 Dinas Pertanian 10 

11 Dinas Perdagangan 10 

12 Dinas Pekerjaan Umum 3 

13 Dinas Perikanan 5 

14 Dinas Penataan Ruang 5 

 Total 124 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2018) 

3.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli dan secara khusus dikumpulkan untuk menjawab masalah penelitian 

(Indriantoro dan Supomo 1999) dalam Zulfardiansyah, et.al (2014). Data 

http://www.diskanlut-jateng.go.id/
http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/
http://dinhubkominfo.jatengprov.go.id/


 

sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan – bahan yang tersedia di buku 

atau sumber lain seperti sumber – sumber berita yang dapat mendukung 

penelitian ini. Sumber data yang diperoleh di dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kuesioner yang akan dibagikan kepada responden yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini yaitu pegawai negeri sipil yang berada atau tersebar 

di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota 

Semarang.  

3.2.2   Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan membagikan kuesioner. Kuesioner yang diberikan adalah suatu susunan 

daftar pertanyaan yang nantinya akan diisi oleh responden. Susunan pernyataan 

dalam kuesioner yang akan diberikan berkaitan dengan penelitian ini yaitu 

hubungan mengenai variabel kecerdasan emosional, kompetensi kerja, tingkat 

pendidikan, motivasi kerja, pemahaman good governance dan kinerja. Kuesioner 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner langsung tertutup 

karena didalamnya terdapat petunjuk pertanyaan yang akan memudahkan 

responden dalam melakukan pengisian, dengan hanya memberikan tanda pada 

salah satu jawaban yang dianggap sesuai di setiap pertanyaan. Kuesioner dalam 

penelitian ini akan diserahkan langsung kepada masing – masing pegawai negeri 

sipil pada masing – masing SKPD yang tersebar di Kota Semarang. 



 

Di dalam penelitian ini, pengukuran kuesioner menggunakan skala Likert. 

Penelitian ini menggunakan skala Likert 1 - 5 dengan rincian sebagai berikut : 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

3.3.1.1 Kinerja 

Kinerja merupakan suatu tolok ukur yang dijadikan sebagai 

penilaian dan untuk melihat bagaimana peningkatan kemajuan dari 

masing – masing individu atas hasil yang diberikan dari pekerjaan atau 

usaha yang telah dilakukan dalam suatu organisasi. Penilaian terhadap 

kinerja suatu organisasi sangat penting dimana dengan dilakukan 

penilaian ini kita dapat mengetahui bagaimana kemampuan, 

keterampilan, kualitas kerja, kuantitas kerja, dan ketepatwaktuan yang 

digunakan oleh pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.  



 

Pengukuran variabel kinerja ini memiliki 26 item pertanyaan 

yang dikembangkan oleh Lufitasari tahun 2014 dan Fatmawati tahun 

2013. Pengukuran di dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, 

yaitu antara (1) sangat tidak setuju sampai dengan (5) sangat setuju.  

3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1 Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional merupakan suatu kemampuan yang 

dimiliki oleh seorang individu bagaimana cara memahami, merasakan, 

dan mengendalikan emosi dirinya sendiri, serta menghargai diri 

sendiri dan orang lain, dan yang terakhir adalah bagaimana cara 

menghadapi, menyesuaikan, dan menyelesaikan persoalan yang terjadi 

secara baik dan efektif. Tanpa adanya pengendalian yang baik 

terhadap emosi atau kematangan emosi (EQ) yang baik, sangat sulit 

bagi seorang karyawan untuk dapat bertahan dalam menghadapi suatu 

tekanan seperti frustasi, stress, menyelesaikan konflik yang pasti 

terjadi dalam bekerja. Masalah – masalah tersebut dapat ditangani 

dengan bagaimana cara, sikap, dan pemikiran kita untuk mengambil 

sebuah keputusan dalam menyelesaikan pekerjaan. Sehingga dalam 

proses bekerja tidak akan terganggu dan pekerjaan yang dihasilkan 

akan maksimal dengan demikian output atau kinerja juga akan 

meningkat. 



 

Pengukuran variabel kecerdasan emosional ini memiliki 16 

item pertanyaan yang dikembangkan oleh Goleman (2009) dalam 

Sulistyowati pada tahun 2017 yang menggunakan tujuh indikator 

pengukuran kecerdasan emosional yaitu : 

1. Intrapersonal skills merupakan kemampuan seseorang dalam 

mengenali emosi diri sendiri dan membentuk model diri sendiri 

secara akurat dan realistik, dan memiliki kemampuan untuk 

menggunakan model tersebut dan dioperasikan secara efektif 

dalam kehidupan. 

2. Interpersonal skills merupakan kemampuan untuk memahami 

orang lain, motivasi apa yang dimiliki, bagaimana mereka bekerja, 

dan bagaimana bekerjasama serta berkomunikasi dengan mereka. 

3. Assertive merupakan pemberian estimasi terhadap kemampuan 

pada masing – masing individu untuk mengungkapkan pendapat, 

perasaan, keinginan, serta keyakinan secara langsung, jujur, dan 

dilakukan dengan cara yang wajar. 

4. Contentment in life merupakan suatu kepuasan dan kebahagiaan 

dari seseorang atas hidup dan pekerjaannya saat ini. 

5. Resilience merupakan kemampuan yang dimiliki individu untuk 

bangkit dari perasaan kecewa, belajar dan terus maju dari sebuah 

kegagalan, memiliki kegigihan dalam menghadapi kesulitan. 



 

6. Self-esteem merupakan suatu perasaan percaya diri dan 

menghormati diri sendiri. 

7. Self-actualization merupakan suatu kemampuan bagaimana 

seorang individu percaya bahwa mereka mampu untuk mengukur 

atau merealisasikan prestasi atau potensinya. 

Pengukuran di dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, 

yaitu antara (1) sangat tidak setuju sampai dengan (5) sangat setuju. 

3.3.2.2 Kompetensi Kerja 

Kompetensi kerja merupakan suatu kapasitas yang dimiliki 

oleh seseorang individu dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan 

kepadanya, bagaimana sikap seseorang dalam mengadapi pekerjaan 

atau masalah dalam pekerjaan, dan  mampu dengan baik bekerjasama 

dengan tim. Kompetensi dapat digunakan sebagai penentu tingkat 

keberhasilan seseorang dalam bekerja. Kurangnya kompetensi yang 

dimiliki akan menyebabkan karyawan tidak tahu apa yang seharusnya 

dikerjakan, kesalahan akan terjadi karena karyawan tidak melakukan 

pekerjaan dengan benar, dan adanya pemborosan waktu maupun uang 

karena rendahnya efisiensi dan prosuktifitas.  

Jika seseorang bekerja dalam sebuah organisasi yang memiliki 

kompetensi yang tepat sesuai dengan tuntutan pekerjaannya maka 



 

seseorang tersebut akan mampu secara pengetahuan, keterampilan, 

mental, dan karakter produktifnya untuk melaksanakan pekerjaannya. 

Sehingga seorang karyawan akan dengan mudah untuk menyelesaikan 

tugas pekerjaan yang diberikan dengan baik, tepat waktu, dan efektiv. 

Dengan menunjukan kompetensi yang baik dalam bekerja maka kita 

dapat dengan mudah membantu suatu organisasi dalam mencapai 

tujuan bersama.  

Pengukuran variabel kompetensi kerja ini memiliki 12 item 

pertanyaan yang dikembangkan oleh Saputra pada tahun 2016. 

Pengukuran di dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu 

antara (1) sangat tidak setuju sampai dengan (5) sangat setuju. 

3.3.2.3 Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu proses belajar mengajar yang 

ditempuh oleh seseorang secara bertahap dengan melalui pendidikan 

secara formal dengan tujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan 

mampu mengembangkan kemampuan. Dikatakan bahwa pendidikan 

merupakan studi dan praktek secara etis dalam upaya untuk 

memfasilitasi belajar mengajar dan dapat meningkatkan kinerja 

dengan cara menggunakan/memanfaatkan, menciptakan, dan 



 

mengelola proses dan sumber – sumber teknologi yang ada secara 

tepat.  

Pengukuran yang digunakan dalam variabel tingkat pendidikan 

ini melihat pada jenjang pendidikan terakhir yang telah ditempuh 

karyawan yang dikembangkan oleh (Harahap, 2014). Variabel tingkat 

pendidikan menggunakan instrument yang diukur dengan Skala 

nominal. Menurut Mustakini (2010) skala nominal yaitu bernilai 

klasifikasi atau skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya 

paling rendah di dalam suatu penelitian. Dengan melihat dari jenjang 

pendidikan terakhir yang ditempuh oleh karyawan meliputi sebagai 

berikut SMA diberi skor 1, D3 diberi skor 2, S1 diberi skor 3 dan S2 

diberi skor 4. 

3.3.2.4 Motivasi Kerja 

Motivasi kerja merupakan suatu kondisi dari dalam pribadi 

seseorang individu atau karyawan yang dapat memberikan dorongan 

untuk melakukan pekerjaan secara produktif guna mencapai tujuan 

dalam organisasi. Seorang karyawan yang memiliki motivasi kerja 

yang baik dalam dirinya akan mampu meningkatkan kinerja karyawan. 

Seorang individu yang merasa termotivasi dalam bekerja akan mampu 



 

memberikan hasil kerja yang baik dimana hasil kerja ini nantinya akan 

menghasilkan output atau kinerja yang baik pula.  

Pengukuran variabel motivasi kerja ini memiliki 16 item 

pertanyaan yang dikembangkan oleh Lufitasari pada tahun 2014. 

Pengukuran di dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu 

antara (1) sangat tidak setuju sampai dengan (5) sangat setuju. 

3.3.2.5 Pemahaman Good Governance 

Good governance ini lebih mengarah pada bagaimana 

pemahaman yang baik seorang individu mengenai prinsip – prinsip 

good governance dengan senantiasa taat dan patuh terhadap tata kelola 

keuangan pemerintah secara transparan dan akuntabel, dengan 

senantiasa taat dan patuh maka pekerjaan akan terselesaikan dengan 

baik dan tepat waktu sehingga hal ini akan dapat menunjang kinerja 

yang baik pula.  

Segala informasi yang terkait dengan aktivitas – aktivitas yang 

dilakukan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat atau 

pihak – pihak yang berkepentingan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

semakin baik pemahaman pada seseorang mengenai prinsip – prinsip 

good governance yang baik dapat memberikan pengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai untuk senantiasa dapat terhindar dari salah 



 

alokasi dana investasi dan mampu mencegah korupsi baik secara 

politik maupun secara administratif. 

Pengukuran variabel pemahaman good governance ini 

memiliki 17 item pertanyaan yang dikembangkan oleh Pangestika 

pada tahun 2016. Pengukuran di dalam penelitian ini menggunakan 

skala Likert, yaitu antara (1) sangat tidak setuju sampai dengan (5) 

sangat setuju. Terdapat pertanyaan negatif yaitu pada nomor 2, 7, dan 

9 sehingga pemberian angka akan dibalik menjadi (1) sangat setuju 

sampai dengan (5) sangat tidak setuju. 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas di dalam suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah 

item dari kuesioner yang disebarkan valid atau tidak. Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut Ghozali (2001) dalam Permatahati (2015). 

Validitas ditunjukan oleh suatu indeks yang menunjukan seberapa jauh suatu alat 

ukur benar – benar dapat mengukur apa yang ingin diukur menurut Nurahma 

(1999) dalam Ardian (2016). Pengujian validitas dalam penelitian ini 

menggunakan tingkat alpha sebesar 0,05. 



 

a. Jika r hitung > r tabel maka dapat dikatakan bahwa kuesioner 

dikatakan valid. 

b. Jika r hitung < r tabel maka dapat dikatakan bahwa kuesioner 

dikatakan valid. 

 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas instrumen digunakan untuk mengetahui bahwa semakin 

dekat koefisien keandalan maka akan semakin baik. Keandalan konsistensi antar 

item atau koefisien dapat dilihat pada tabel Cronbach Alpha. Maka dengan 

demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel. 

3.4.3 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 

data yang dapat diterima secara umum. Dari perhitungan statistik deskriptif yang 

dilakukan kita dapat mengetahui gambaran data yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

3.5 Memilih Pengujian Statistik 

Sebelum melakukan pengujian statistik dengan teknik analisis regresi 

berganda maka ada beberapa syarat dari teknik analisis regresi berganda yang 

harus dilakukan, yaitu Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari : 



 

3.5.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah data residual atau 

variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen) dapat terdistribusi 

dengan normal atau tidak. Di dalam Uji Kalmogrof – smirnov dan Saphiro-Wilk 

digunakan untuk melakukan uji normalitas pada penelitian ini. Data dikatakan 

berdistribudi normal jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Jika nilai 

probalilitas data lebih kecil dari 0,05 maka data dikatakan berdistribusi tidak 

normal dan data yang terdistribusi tidak normal akan disisihkan.  

3.5.2 Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

antara variabel independen. Pengujian Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Suatu model regresi 

menunjukan adanya multikolonieritas jika : 

1. Tingkat korelasi > 95 persen 

2. Nilai tolerance < 0,10 

3. Nilai VIF > 10 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen (Ghozali 2006) dalam (Hertanto 2015). 

 



 

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam 

model regresi berganda telah terjadi ketidaksamaan variance dari residual pada 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika 

variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini pengujian Heteroskedastisitas yang 

digunakan adalah Glejser-Test. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak mengandung unsur 

Heteroskedastisitas. Begitu juga sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan mengandung unsur 

heteroskedastisitas. 

3.6 Menyatakan Hipotesis 

Sebelum menentukan hipotesis statistik dalam penelitian ini, hal yang 

harus kita lakukan terlebih dahulu adalah dengan membuat model empiris untuk 

setiap hipotesisnya. Model empiris yang digunakan dalam pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini adalah bentuk regresi berganda, dikarenakan peneliti ingin 

menguji pengaruh lima variabel independen yaitu kecerdasan emosional, 

kompetensi kerja, tingkat pendidikan, motivasi kerja, dan pemahaman good 

governance terhadap satu variabel dependen yaitu kinerja. 



 

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

K = α + b1KE + b2KK + b3TP + b4MK + b5PGG + e…… 

Keterangan : 

K  = Variabel terikat (Kinerja) 

KE  = Variabel bebas (Kecerdasan Emosional) 

KK  = Variabel bebas (Kompetensi Kerja) 

TP  = Variabel bebas (Tingkat Pendidikan) 

MK = Variabel moderasi (Motivasi Kerja) 

PGG = Variabel bebas (Pemahaman Good Governance) 

α  = Konstanta  

b12345 = Koefisien regresi 

e  = Standar error 

 

3.7 Pengujian Model 

3.7.1 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien 

determinasi terletak antara 0 sampai dengan 1 atau 0 < R
2
 < 1 (Ghozali 2006) 

dalam Hertanto (2015), yang memiliki arti sebagai berikut : 



 

1. R
2
 mendekati nol, menunjukan bahwa variabel independen tidak 

mampu menjelaskan presentase pengaruhnya terhadap variabel 

dependen. Hal ini berarti kecerdasan emosional, kompetensi kerja, 

tingkat pendidikan, motivasi kerja, dan pemahaman good governance 

tidak mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja. 

2. R
2
 mendekati 1, menunjukan bahwa variabel independen mampu 

menjelaskan presentase pengaruhnya terhadap variabel dependen. Hal 

ini berarti kecerdasan emosional, kompetensi kerja, tingkat 

pendidikan, motivasi kerja, dan pemahaman good governance mampu 

menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja. 

 

3.7.2 Uji Simultan 

Uji simultan (Uji Fit Model) ini digunakan untuk menaksir nilai aktual 

dengan yang diukur dari Goodness of fit. Uji statistik F digunakan untuk 

mengetahui apakah semua variabel bebas atau independen yaitu kecerdasan 

emosional, kompetensi kerja, tingkat pendidikan, motivasi kerja, dan pemahaman 

good governance memiliki pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel 

dependen yaitu kinerja. Dimana uji simultan ini memiliki kriteria pengujian yaitu 

jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka model regresi fit dengan data. 

Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka model regresi tidak fit 

dengan data. 



 

3.7.3 Uji Signifikan Parameter Individual 

Uji signifikan parameter individual (Uji t) ini digunakan untuk melihat 

seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual mampu 

menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila jumlah Degree of Freedom (df) 

adalah 20 atau lebih dan tingkat signifikansi 0,05 maka H0 ditolak atau menerima 

Hipotesis alternatif. Dimana uji signifikan parameter individual ini memiliki 

kriteria pengujian yaitu apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka 

hipotesis alternatif diterima, begitu pula sebaliknya jika nilai t hitung lebih kecil 

dari t tabel maka hipotesis alternatif ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


