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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS DATA 

4.1 Gambaran Umum Partisipan 

 Partisipan pada penelitian ini yaitu mahasiswa aktif Unika Soegijapranata 

Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi yang dipilih 

secara acak.  

Tabel 1. Jumlah Partisipan Yang Mengikuti Eksperimen 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 Pada eksperimen ini terdapat 55 partisipan yang mengikuti dan diukur 

kinerjanya. Partisipan dikondisikan sebagai seorang yang bekerja pada bagian 

gudang pada suatu perusahaan yang memiliki tugas khusus dimana partisipan 

dibagi kedalam 4 kondisi yang berbeda (Kondisi high meaning yang diberi tugas 

tidak sulit, Kondisi high meaning yang diberi tugas sulit, kondisi low meaning 

yang diberi tugas tidak sulit, Kondisi low meaning yang diberi tugas sulit). 

Meaningful 

Work

Kesulitan 

Tugas

Sampel 

Minimal

Partisipan yang 

Mengikuti 

Eksperimen

Partisipan yang 

Tidak Lolos Uji 

Manipulasi

Partisipan yang 

Lolos Uji 

Manipulasi

High Meaning Tidak Sulit 10 13 0 13

High Meaning Sulit 10 14 1 13

Low Meaning Tidak Sulit 10 13 2 11

Low Meaning Sulit 10 15 3 12

40 55 6 49Total
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 Untuk memastikan bahwa partisipan paham dengan kondisi tugas yang 

dikerjakannya dan dengan kesulitan tugas yang didapatkannya maka uji 

manipulasi dilakukan dalam eksperimen ini. Uji manipulasi dilakukan setelah 

partisipan memahami dan membaca narasi mengenai kondisi mereka dalam 

cerita dan setelah partisipan mengerjakan penugasan yang diberikan kepada 

mereka yaitu menjumlahkan meja yang akan dikirimkan ke berbagai kota. 

 Partisipan yang tidak lolos uji manipulasi tidak dimasukkan dalam pengujian 

hipotesis. Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat enam partisipan yang tidak lolos 

uji manipulasi sehingga partisipan tidak dimasukkan dalam pengujian hipotesis. 

Tabel 2. Partisipan berdasarkan Jenis Kelamin 

  Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Keterangan Jenis Kelamin Jumlah

Laki-laki 2

Perempuan 11

Total 13

Laki-laki 4

Perempuan 9

Total 13

Laki-laki 4

Perempuan 7

Total 11

Laki-laki 4

Perempuan 8

Total 12

High Meaning 

dengan Sulit

Low Meaning  dengan 

Tidak Sulit

Low Meaning dengan 

Sulit

High Meaning 

dengan Tidak Sulit
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Diagram 1. Persentase Jenis Kelamin Partisipan 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

 Diagram 1 menggambarkan bahwa partisipan pada eksperimen ini sebagian 

besar adalah perempuan yaitu sebanyak 35 orang dengan persentase sebesar 71% 

sedangkan laki-laki hanya sebanyak 14 orang dengan persentase 29%. 

Setelah menggambarkan partisipan berdasarkan jenis kelamin pada masing-

masing kondisi dan menggambarkan persentase berdasarkan jenis kelamin 

partisipan, pada penelitian ini peneliti juga menggambarkan partisipan 

berdasarkan umur pada masing-masing kondisi dan menggambarkan persentase 

berdasarkan umur partisipan secara. 
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Tabel 3. Partisipan Berdasarkan Umur 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Diagram 2. Persentase Umur Partisipan 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Keterangan Umur Jumlah

18 0

19 11

20 1

23 1

Total 13

18 3

19 8

20 2

23 0

Total 13

18 2

19 9

20 0

23 0

Total 11

18 4

19 8

20 0

23 0

Total 12

High Meaning 

dengan Sulit

High Meaning 

dengan Tidak Sulit

Low Meaning  dengan 

Tidak Sulit

Low Meaning dengan 

Sulit
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 Diagram 1 menggambarkan bahwa partisipan pada eksperimen ini terdiri dari 

18% atau sebanyak 9 partisipanberumur 18 tahun, 73% atau sebanyak 36 

partisipan berumur 19 tahun, 6% atau sebanyak 3 partisipan berumur 20 tahun, 

dan 2% atau sebanyak 1 partisipan berumur 23 tahun.  

4.2 Statistik Deskriptif 

 Karakteristik data variabel utama digambarkan dalam statistik deskriptif. 

Berikut tabel yang menggambarkan statistik deskriptif pada tiap kondisi 

meaningful work dan tingkat kesulitan tugas yang diberikan pada tiap individu. 

Tabel 4 Rata-Rata Kinerja Berdasarkan Gender dan Usia Partisipan 

Sumber: Data primer, diolah 2018 

 Data diatas menunjukkan bahwa semakin tua atau muda umur partisipan tidak 

mempengaruhi semakin baik kinerja partisipan. Data diatas juga menunjukkan 

bahwa kinerja laki-laki lebih unggul daripada kinerja perempuan pada tiap 

kondisi meaningful work dan tingkat kesulitan tugas yang diberikan. 

 

 

Laki-Laki Perempuan 18 19 20 23

19.5 19.2 - 19.2 19.0 20.0

15.3 10.9 9.3 13.3 12.5 -

15.8 15.3 15.0 15.6 - -

11.5 8.8 10.5 9.3 - -

High Meaning  dengan Sulit

Low Meaning dengan Tidak Sulit

Low Meaning  dengan Sulit

Sel
Jenis Kelamin Umur

High Meaning dengan Tidak Sulit
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Diagram 3. Kinerja Rata-rata Pada High Meaning 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 Diagram 2 menggambarkan bahwa rata-rata soal terpecahkan dalam waktu 2 

menit untuk tugas yang tidak sulit adalah 19,23 soal dan tugas yang sulit adalah 

12,23 soal. 

Diagram 4. Kinerja Rata-rata pada Low Meaning 

 

   

   

   

   

  

Sumber: Data primer diolah, 2018 
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 Diagram 3 menggambarkan bahwa rata-rata soal terpecahkan dalam waktu 2 

menit untuk tugas yang tidak sulit adalah 15,45 soal dan tugas yang sulit adalah 

9,67 soal. 

4.3 Uji Validitas 

4.3.1 Uji Validitas Internal 

Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur ketepatan alat ukur yang 

digunakan. Validitas internal pada penelitian ini sudah terpenuhi dan telah lolos 

dari hal-hal berikut : 

a. Histori 

Merupakan pengalaman yang dimiliki partisipan dan peristiwa tertentu 

yang dialami oleh subjek selama eksperimen berlangsung sehingga reaksi 

partisipan tidak hanya disebabkan oleh manipulasi eksperimen namun juga 

karena adanya factor histori. Sebelumnya, treatment pada eksperimen ini 

tidak pernah dijumpai oleh partisipan sehingga dapat dikatakan bahwa 

penelitian ini telah lolos dari histori.   

b. Maturasi 

Merupakan perubahan alamiah yang dialami partisipan karena berlalnya 

waktu. Pada penelitian ini hanya dilakukan satu kali treatment (one shoot) 

dengan memberikan 4 kondisi sekaligus dalam satu kelas dan waktu yang 

diberikan untuk mengerjakan soal tidak lama sehingga dapat dikatakan 

bahwa penelitian ini telah lolos dari maturasi. 
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c. Pengujian (testing) 

Merupakan efek dari adanya pengujian dimana individu mendapatkan 

pembelajaran dan perlakuan ketika eksperimen belum dilakukan sehingga 

subjek tau apa yang dilakukan dalam eksperimen tersebut. Sebelumnya, 

pengujian tidak pernah dilakukan oleh partisipan dan tidak terdapat pretest 

sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini telah lolos dari pengujian.    

d. Instrumentasi 

Merupakan efek dari bergantinya instrument pengukuran pada suatu 

eksperimen sehingga menyebabkan hasil penelitian yang berbeda. Pada 

eksperimen dalam penelitian ini tidak pernah mengganti instrument 

(pengamat) atau instrument (pengamat) selalu sama sehingga dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini telah lolos dari instrumentasi. 

e. Seleksi 

Merupakan kejadian dimana ada perbedaan karakteristik partisipan antar 

kelompok sampel. efek ini terjadi saat responden mempunyai karakteristik 

yang berbeda antara sampel eksperimen dengan sampel control. 

Pada penelitian ini, peneliti tidak membedakan karakteristik partisipan 

antar kelopok, sehingga tidak terjadi efek seleksi. Peneliti juga menguji 

apakah IPK atau kecerdasan partisipan mempenaruhi kinerja individu 

dengan cara melakukan uji beda IPK. Menurut peneliti, jika terdapat 

perbedaan signifikan IPK diantara kondisi yang ada, maka bisa jadi IPK 
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akan mempengaruhi kinerja individu. Berikut merupakan tabel uji beda IPK 

yang menggambarkan sig pada tiap selnya.  

Tabel 5. Uji Beda IPK 

 

  Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 1) 

Dari table diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-

rata IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) di setiap kondisi secara signifikan (sig. 

0.861).  Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat 

kecerdasan yang diukur dengan IPK pada setiap sel sehingga dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini telah lolos dari seleksi. 

f. Regresi 

Dapat terjadi akibat partisipan dipilih secara tidak acak dari populasi. Dan 

hal ini dapat memberikan efek terhadap hasil eksperimen akibat adanya 

syarat tertentu. Pada penelitian ini partisipan dipilih secara acak, yaitu 

dengan menggunakan sistem undian. Sistem undian dilakukan dengan 

memasukkan kertas kecil-kecil yang bertuliskan nama-nama kelas yang ada 

dalam program studi akuntansi hingga tahun ajaran 2017/2018 kedalam 

Sulit Tidak Sulit

High Meaning 3.5192 3.4023

Low Meaning 3.4725 3.3945

Kesulitan Tugas

Meaningful Work

Sig. 0.861
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botol, lalu dikocok dan dikeluarkan satu. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

penelitian ini telah lolos dari regresi.  

g. Mortaliti  

pada proses dilakukan eksperimen, atau pada waktu antara pretest dan 

posttest terdapat hal yang sering terjadi yang dapat mempengaruhi hasil dari 

eksperimen yaitu subjek yang “dropout” yang terjadi karena sakit, pindah, 

maupun meninggal dunia. pada penelitian ini eksperimen dilakukan dengan 

waktu yang singkat dan para eksperimenter melakukan pengamatan secara 

langsung selama eksperimen sehingga partisipan dapat mengerakan soal 

hingga selesai sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini telah lolos dari 

mortality.  

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Pengujian pada hipotesis 1 digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan kinerja saat individu diberi tingkat kesulitan tugas yang berbeda 

seperti tugas  yang tidak sulit dan tugas yang sulit pada kondisi high meaning. 

Tabel 6.  Desain Hipotesis 1 

 

 

 

 

 Sumber: Data primer diolah, 2018  

Sulit Tidak Sulit

High 

Meaning
1 2

Low 

Meaning
3 4

Kesulitan Tugas

Meaningful 

Work
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Tabel diatas menunjukkan bahwa pada hipotesis 1 ini peneliti akan melakukan 

uji beda kinerja pada sel 1 dan sel 2. Berhubung penelitian ini menggunakan 

anova, maka uji normalitas dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa 

sampel pada penelitian ini terdistribusi normal dengan menggunakan pengujian 

Kolmogorov-Smirnov. 

Tabel 7.  Hasil Asymp. Sig. dari Uji Kolmogorov Smirnov Hipotesis 1 

 

 

 Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 2) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa signifikansi sebesar 0.435 untuk kondisi 

high meaning dengan diberi tugas yang sulit dan 0.245 untuk kondisi high 

meaning dengan diberi tugas yang tidak sulit. Dengan demikian hasil data 

terdistribusi normal dan dapat melakukan uji anova karena signifikansi > 0.05. 

 Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan menggunakan Anova. Berikut 

merupakan hasil pengujian hipotesis 1: 

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis 1 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 3) 

Kesulitan Tugas Mean N Sig

Tidak Sulit 19.23 13

Sulit 12.23 13

Total 15.73 26

0.000

Sulit Tidak Sulit

Meaningful 

Work

High 

Meaning
0.435 0.245

Kesulitan Tugas
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Tabel diatas menunjukkan nilai sig 0.000 yang berarti signifikan karena nilai 

sig < 0.05 yang artinya terdapat perbedaan kinerja saat individu diberi tingkat 

kesulitan tugas yang berbeda pada kondisi high meaning. Tabel diatas juga 

menunjukkan bahwa individu yang diberi tugas yang tidak sulit memiliki rata-

rata kinerja lebih tinggi daripada individu yang diberi tugas yang tidak sulit pada 

kondisi high meaning. Dengan begitu hipotesis 1 diterima bahwa terdapat 

perbedaan kinerja saat individu diberi tingkat kesulitan tugas yang berbeda pada 

kondisi high meaning. Jadi, pada karyawan yang merasa bahwa pekerjaannya 

bermakna tinggi dan memiliki peran yang penting bagi perusahaan sebaiknya 

diberikan tugas yang tidak sulit atau mudah oleh perusahaan agar kinerjanya 

meningkat. 

4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Pengujian pada hipotesis 2 digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan kinerja saat individu diberi tingkat kesulitan tugas yang berbeda 

seperti tugas yang tidak sulit dan tugas yang sulit pada kondisi low meaning. 

Tabel 9.  Desain Hipotesis 2 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018  

Sulit Tidak Sulit

High 

Meaning
1 2

Low 

Meaning
3 4

Kesulitan Tugas

Meaningful 

Work



39 
 

 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada hipotesis 2 ini peneliti akan melakukan 

uji beda kinerja pada sel 3 dan sel 4. Berhubung penelitian ini menggunakan 

anova, maka uji normalitas dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa 

sampel pada penelitian ini terdistribusi normal dengan menggunakan pengujian 

Kolmogorov-Smirnov. 

Tabel 10.  Hasil Asymp. Sig. dari Uji Kolmogorov Smirnov Hipotesis 2 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 4) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa signifikansi sebesar 0.461 untuk kondisi 

high meaning dengan diberi tugas yang sulit dan 0.559 untuk kondisi high 

meaning dengan diberi tugas yang tidak sulit. Dengan demikian hasil data 

terdistribusi normal dan dapat melakukan uji anova karena signifikansi > 0.05. 

 Pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan menggunakan Anova. Berikut 

merupakan hasil pengujian hipotesis 2: 

Tabel 11. Hasil Pengujian Hipotesis 2 

 

 

 

 

   Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 5) 

Kesulitan Tugas Mean N Sig

Tidak Sulit 15.45 11

Sulit 9.67 12

Total 12.43 23

0.000

Sulit Tidak Sulit

Meaningful 

Work

Low 

Meaning
0.461 0.559

Kesulitan Tugas
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 Tabel diatas menunjukkan nilai sig 0.000 yang berarti signifikan karena nilai 

sig < 0.05 yang artinya terdapat perbedaan kinerja saat individu diberi tingkat 

kesulitan tugas yang berbeda pada kondisi low meaning. Tabel diatas juga 

menunjukkan bahwa individu yang diberi tugas yang tidak sulit memiliki rata-

rata kinerja lebih tinggi daripada individu yang diberi tugas yang tidak sulit pada 

kondisi low meaning. Dengan begitu hipotesis 2 diterima bahwa terdapat 

perbedaan kinerja saat individu diberi tingkat kesulitan tugas yang berbeda pada 

kondisi low meaning. Jadi, pada karyawan yang merasa bahwa pekerjaannya 

bermakna rendah dan memiliki peran yang kurang penting bagi perusahaan 

sebaiknya diberikan tugas yang tidak sulit atau mudah oleh perusahaan agar 

kinerjanya meningkat. 

Hasil pengujian One-Way ANOVA menunjukkan bahwa H1 dan H2 diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan ketika seseorang 

diberi tingkat kesulitan tugas yang berbeda pada kondisi high meaning dan low 

meaning. Hasil juga menunjukkan bahwa pada kondisi high meaning maupun 

low meaning, tugas yang mudah dapat menghasilkan kinerja yang lebih tinggi 

namun kinerja pada kondisi high meaning lebih tinggi daripada pada kondisi low 

meaning. Hasil pengujian One-Way ANOVA pada table 12 menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan kinerja individu pada kondisi high meaning maupun low 

meaning. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Kosfeld et al (2016) dimana 

pada kondisi high meaning dan low meaning seseorang akan memiliki kinerja 

yang berbeda dimana pada kondisi high meaning akan berkinerja lebih tinggi 
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daripada pada kondisi low meaning. Hal tersebut dikarenakan pada kondisi high 

meaning seseorang akan merasa bahwa pekerjaan yang dilakukan mendapat 

pengakuan dari orang lain serta memiliki beberapa makna dan tujuan daripada 

pada kondisi low meaning.  

Tabel 12. Hasil Uji Beda Meaningful Work terhadap Kinerja Individu 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 6) 

Hasil pegujian One-Way ANOVA pada table 13 menunjukkan bahwa masing-

masing kombinasi kategori pada factor meaningful work dan tingkat kesulitan 

tugas mudah mempunyai perbedaan mean kinerja individu yang signifikan. 

Sehingga terdapat perbedaan kinerja ketika seseorang diberi tugas yang mudah 

pada kondisi meaningful work tertentu. 

Tabel 13. Hasil Uji Beda Meaningful Work terhadap Kinerja Individu pada 

kesulitan tugas yang mudah sebagai variable moderating  

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 7) 

Meaningful Work Mean N Sig.

High Meaning 19.23 13

Low Meaning 15.45 11

0.000

Meaningful Work Mean N Sig. 

High Meaning 15.73 26 

0.009 

Low Meaning 12.43 23 
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Menariknya, seseorang pada kondisi high meaning memiliki kinerja yang 

lebih tinggi daripada seseorang pada kondisi low meaning ketika diberikan 

tingkat kesulitan yang berbeda sejalan dengan penelitian Kosfeld et al (2016) 

dimana pada kondisi high meaning dan low meaning seseorang akan memiliki 

kinerja yang berbeda dimana pada kondisi high meaning akan berkinerja lebih 

tinggi daripada pada kondisi low meaning. Penelitian ini memberikan pandangan 

dan saran bagi perusahaan bahwa :  

1. Ketika individu dihadapkan pada pekerjaan yang bermakna tinggi dan 

mudah, maka kinerja kayawan akan lebih tinggi daripada karyawan 

yang dihadapkan pada pekerjaan yang bermakna tinggi dan tugas yang 

sulit. 

2. Ketika individu dihadapkan pada pekerjaan yang bermakna rendah dan 

mudah, maka kinerja kayawan akan lebih tinggi daripada karyawan 

yang dihadapkan pada pekerjaan yang bermakna rendah dan tugas 

yang sulit. 

Penelitian mengenai penetapan tingkat kesulitan tugas pada kondisi makna 

kerja tertentu merupakan factor penting untuk meningkatkan kinerja (Gibson et 

al., 2012). Dengan penetapan kesulitan tugas yang tepat pada kondisi makna 

kerja tertentu perusahaan dapat lebih efektif dalam memanfaatkan sumber 

dayanya untuk kemajuan perusahaan maupun karyawannya. Perusahaan tidak 

hanya bisa memberikan dorongan melalui penetapan makna dari pekerjaannya 

saja sebagai motivasi intrinsic untuk meningkatkan kinerja karyawannya. untuk 
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menghasilkan kinerja karyawan yang lebih tinggi, perlu interaksi antara 

penetapan kesulitan tugas dan makna pekerjaan. Interaksi tersebut akan 

membawa individu untuk berkomitmen dan termotivasi untuk menyelesaikan 

pekerjaannya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 

 

 

  


