
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang populasi dan sampel,

metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pe

ngolahan data serta validitas dan reliabilitas ins

trumen pengumpul data.

Penelitian ini dilakukan di Biro, Lembaga dan

Fakultas yang ada di lingkungan Institut Pertanian

Bogor. Kegiatan penelitian ini telah dimulai sejak

bulan Agustus 1990 yang lalu sampai dengan penyusunan

laporan hasil penelitian.

Pelaksanaan penelitian lapangan didahului oleh

beberapa persiapan administratif dan persiapan teknis

sebagai berikut:

1. Meminta izin penelitian kepada Rektor IPB dengan

syarat permohonan izin penelitian dari IKIP Bandung

tanggal 2 Agustus 1990 nomor 4475/PT25.Hl/N/90 dan

dari Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Ba-

rat Direktorat Sosial Politik tanggal 16 Agustus

1990 nomor 070.1/3452. Izin penelitian diberikan

oleh Rektor IPB tanggal 18 Agustus 1990 nomor 193/

PT39.H1/I/90.
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2. Memperbanyak instrumen penelitian berbentuk skala

penelitian yang penggunaannya diperuntukkan bagi

karyawan sebanyak anggota sampel.

3. Menyebarkan instrumen penelitian kepada para res-

ponden untuk diisi dan dikumpulkan berangsur—

angsur.

4. Pelaksanaan tes Inteligensi "Progressive Matrics"

bagi karyawan yang menjadi anggota sampel, pada

hari Rabu tanggal 12 September 1990 di Aula Pusat

IPB berdasarkan surat dari Rektor pada tanggal 29

Agustus 1990 nomor 135/PT39.H14.C/Q/90.

A. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Menentukan populasi penelitian

Penentuan populasi dalam suatu penelitian

tergantung kepada masalah yang akan diteliti dan jenis

data yang dibutuhkan. Populasi penelitian ini dapat

terdiri dari suatu jenis sumber data atau lebih serta

sumber data tersebut harus dapat dipercaya dan mem

punyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

Winarno Surakhmad (1975; 84) berpendapat bahwa

"Populasi adalah sekelompok subyek penyelidikan baik

manusia, gejala-gejala, benda ataupun peristiwa yang

ada hubungannya dengan suatu penelitian".
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Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan

tata usaha golongan II Institut Pertanian Bogor yang

telah menjadi pegawai negeri sipil dan telah menerima

gaji penuh dari pemerintah (1007.). Alasan penulis

memilih karyawan tata usaha golongan II ini adalah

karena karyawan tersebut jumlahnya terbesar dibanding-

kan dengan karyawan tata usaha golongan I dan karyawan

tata usaha golongan III. Jumlah karyawan tata usaha IPB

seluruhnya menurut keadaan pada tanggal 1 April 1990

adalah sebagai berikut.

Karyawan tata usaha IPB:

a. golongan I 550 orang,

b. golongan II 1166 orang,

c. golongan III 141 orang,

d. golongan IV 2 orang,

Sehingga jumlah keseluruhan karyawan adalah 1859 orang.

Dilihat dari jumlah karyawan yang telah menjadi

pegawai negeri, karyawan golongan II menempati jumlah

yang terbesar, yaitu 1166 orang. Karyawan golongan II

yang berjumlah 1166 orang itulah yang dijadikan popula

si penelitian ini.

2. Penentuan sampel penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil

sebagai sumber data yang dianggap dapat mewakili selu-
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ruh populasi secara refresentatif.

Winarno Surakhmad (1975; 84) mengemukakan bahwa

"Seringkali penyelidikan terpaksa mempergunakan sebuah

sampel yang dapat dipandang refresentatif terhadap

populasi itu". Adapun dalam penelitian ini, pengam-

bilan sampel dilakukan secara "Propotional Stratified

Random Sam-pling" dengan mengambil 107. dari setiap

variasi golong-an (Ha, lib, He dan lid) untuk ini

juga diperhitung-kan faktor—faktor lain seperti jenis

kelamin dan ting-kat pendidikan. Hal ini sesuai dengan

ketentuan yang dikemukakan oleh S. Nasution (1987; 119)

bahwa "Dari populasi tiap golongan menurut stratifikasi

itu dapat kita pilih sampel menurut cara acakan dalam

jumlah yang proporsional, artinya menurut proporsi atau

bagian yang kita tentukan, misalnya 10 persen dari

masing-masing golongan".

Alasan digunakannya sampel tersebut adalah :

a. jumlah sampel memungkinkan untuk dihubungi baik se

cara langsung maupun melalui perantara.

b. sampel tersebar di tempat yang terbatas.

c. efisiensi terhadap waktu dan biaya.

Cara mengambil sampel, untuk lebih jelasnya yaitu

populasi di atas dibagi atas kelompok-kelompok menurut

golongan, pendidikan dan jenis kelamin. Kelompok menu

rut golongan yang ada meliputi karyawan golongan Ila,

lib, lie dan lid. Jumlah karyawan tersebut menurut
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golongan mereka adalah sebagai berikut:

a. karyawan golongan Ila 618 orang,

b. karyawan golongan lib 237 orang,

c. karyawan golongan lie 212 orang,

d. karyawan golongan lid 99 orang,

Dengan demikian jumlah keseluruhan karyawan menurut

golongan adalah 1166 orang.

Kelompok menurut pendidikan yang ada meliputi

karyawan yang berijasah Sekolah Dasar (SD), Sekolah

Menengah Tingkat Pertama (SMTP), Sekolah Menengah

Tingkat Atas (SMTA) dan Sarjana Muda. Jumlah karyawan

tersebut menurut pendidikan mereka adalah sebagai

berikut:

a. karyawan yang berpendidikan SD 286 orang,

b. karyawan yang berpendidikan SMTP 66 orang,

c. karyawan yang berpendidikan SMTA 771 orang,

d. karyawan yang berpendidikan Sarmud 43 orang,

Sehingga jumlah keseluruhan 1166 orang.

Jumlah karyawan tersebut menurut jenis kelamin dengan

rincian sebagai berikut:

a. karyawan laki-laki 889 orang

b. karyawan perempuan 277 orang

Karyawan tersebut semuanya tersebar pada tiga unit

kerja yaitu pada:

a. Biro-biro 262 orang

b. Fakultas-fakultas 679 orang

c. Lembaga-lembaga 225 orang
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Sehingga jumlah karyawan dari ketiga unit kerja itu

adalah 1166 orang.

Perincian mengenai jumlah karyawan tersebut tiap

unit kerja menurut masing-masing kelompok dapat dilihat

pada tabel 3.1 di bawah ini.

TABEL 3.1

JUMLAH KARYAWAN TIAP UNIT KERJA

MENURUT KELOMPOK

Golongan Pendidikan Jenis Kel.
Unit Kerja

Ha lib He lid SD SMTP SMTA SM L P

Biro-biro 168 3B 35 21 44 26 185 7 199 63

Fakultas-

fakultas 336 151 134 58 189 34 435 21 518 161

Lembaga-

lembaga 114 48 43 20 53 6 151 15 172 53

Jumlah 618 237 212

99

286 66 771 43 889 277

Jumlah anggota sampel pada tiap kelompok diperoleh

dengan cara; tiap-tiap jumlah kelompok dikalikan dengan

107., umpamanya unit kerja Biro-biro golongan Ha = 168x

107. = 16.8 —> 17 orang. Perhitungan diambil agar ke

lompok tersebut betul-betul terwakili. Untuk lebih je-

lasnya penyampelan tersebut dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.
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Golongan Pendidikan Jenis Kel.
Unit Kerja

Ha lib lie lid SD SMTP SMTA SM L P

Biro-biro 17 4 4 2 5 3 19 1 20 7

Fakultas-

fakultas 34 15 14 6 19 4 44
^>

52 17

Lembaga-
lembaga 12 5 5 *~? 5 1 15 2 18 6

Jumlah 63 24 23 10 29 8 78 5 90 30

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah berbentuk "survey", yang

berarti bahwa" peneliti tidak mengadakan perlakuan

apapun terhadap variabel-variabel yang diteliti, yaitu

inteligensi, prestasi kerja dan kepuasan kerja karyawan

tata usaha golongan II Institut Pertanian Bogor. Anali-

sis yang dilakukan menentukan :

a. Regresi dan korelasi antara variabel inteligensi

dengan variabel prestasi kerja.

b. Regresi dan korelasi antara variabel prestasi ker

ja dengan variabel kepuasan kerja.

c. Regresi dan korelasi antara variabel inteligensi

dengan variabel kepuasan kerja.
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d. Regresi dan korelasi antara variabel inteligensi

dan prestasi kerja secara bersama-sama dengan

variabel kepuasan kerja.

Hubungan fungsional antara variabel-variabel

inteligensi dengan prestasi kerja, prestasi kerja

dengan kepuasan kerja, inteligensi dengan kepuasan

kerja digunakan analisis Regresi Linier Sederhana dan

Korelasi Sederhana atau Korelasi "Product Moment".

Untuk melihat saling hubungan antara variabel inteli

gensi dan variabel prestasi kerja secara bersama-sama

dengan variabel kepuasan kerja digunakan analisis

Regresi Linier Multipel dan Korelasi Multipel.

Alasan-alasan menggunakan metode penelitian di

atas, dapat dikemukakan bahwa metode statistik untuk

menentukan nilai tengah atau mean dan varians satu va

riabel acak sebagai fungsi dari nilai-nilai variabel

lain dikenal sebagai analisis regresi. Berdasarkan kri-

terium kuadrat-minimum, analisis regresi menyajikan ca

ra yang sistematis untuk penentuan empiris dari hubung

an yang mendasar antara variabel-variabel acak. Lebih

jauh, analisis korelasi yang bersangkutan menentukan

derajat keterkaitan antara variabel-variabel (dalam

koefisien korelasi), korelasi yang tinggi menandakan

hubungan linier yang kuat antara sesama variabel,

sedangkan korelasi yang kecil menandakan hubungan
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linier yang lemah (namun boleh jadi mempunyai hubungan

non linier yang kuat).

Analisis regresi dan korelasi mempunyai penerapan

yang luas dalam banyak bidang rekayasa, khususnya dalam

situasi di mana hubungan yang diperlukan harus disusun

secara empiris. Analisis regresi ganda digunakan

untuk menguji hipotesis keempat, yakni terdapat hubun

gan yang positif antara inteligensi dan prestasi kerja

secara bersama-sama dengan kepuasan kerja karyawan tata

usaha golongan II. Analisis regresi ganda ini memung

kinkan pemetaan residu pada sebuah grafik sehingga

secara langsung da-pat dilihat apakah regresi ganda

yang bersangkutan be-bas dari ketidaknormalan atau

tidak.

Statistik yang diperoleh dari penelitian sebelum

digunakan untuk membuat kesimpulan-kesimpulan, terlebih

dahulu perlu diuji keberartiannya. Hanyalah jika hasil

pengujian itu berarti (pada taraf nyata yang dipilih),

secara sah bahwa statistik yang kita miliki dapat

digunakan untuk membuat kesimpulan dan dengan demikian

ini berarti pula bahwa kesimpulan yang dibuat memang

ada artinya. (Sudjana. 1983: 103)

Setelah sampai kepada kesimpulan statistiknya,

maka langkah selanjutnya menafsirkan kesimpulan statis

tik itu menjadi tafsiran tentang makna hasil analisis.
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C. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data meliputi variabel-

variabel yang diteliti, kegiatan menentukan alat

pengumpul data, proses penyusunan alat pengumpulan data

dan pelaksanaan pengumpulan data. Kegiatan ini adalah

untuk memperoleh data yang sesuai dan ada relevansinya

dengan masalah yang diselidiki.

1. Variabel-variabel yang diteliti

Variabel-variabel yang diteliti saling hubungannya

adalah : (a) inteligensi, (b) prestasi kerja dan (c)

kepuasan kerja karyawan tata usaha golongan II Institut

Pertanian Bogor. Variabel inteligensi adalah skor hasil

tes inteligensi karyawan tata usaha golongan II yang

menjadi sampel penelitian ini. Variabel prestasi kerja

adalah skor hasil penilaian yang diberikan atasan

langsung karyawan tata usaha golongan II yang menjadi

sampel penelitian ini. Variabel kepuasan kerja adalah

skor yang diperoleh melalui jawaban angket yang diisi

oleh karyawan tata usaha golongan II yang menjadi

sampel penelitian ini. Skor-skor dari ketiga variabel

tersebut di atas dapat dilihat pada Lampiran B.
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2. Menentukan alat pengumpulan data

Data inteligensi (X^) dalam penelitian ini diper—

oleh dari hasil tes yang dilakukan terhadap karyawan

yang menjadi sampel penelitian ini. Tes yang diperguna-

kan adalah tes PM atau "Progressive Matrices" yang

sudah disesuaikan untuk Indonesia. Tes ini merupakan

tes non-verbal.

Telah dikemukakan dalam bab 1 bahwa data prestasi

kerja (X2) diperoleh dari isian format penilaian oleh

atasan langsung karyawan yang menjadi sampel

penelitian. Berdasarkan format tersebut di atas, maka

disusun suatu model format penilaian prestasi kerja

untuk penelitian ini. Adapun bentuk akhir dari format

penilaian prestasi kerja itu dapat dilihat pada

Lampiran A.

Format penelitian ini diujicobakan dengan tujuan, apa

kah format penilaian tersebut bisa dimengerti atau

dipahami maksudnya oleh atasan yang akan memberikan

penilaian terhadap karyawan yang dibawahinya, dan

apakah bisa digunakan atau tidak sebagai suatu bentuk

atau alat penilai prestasi kerja karyawan. Dari uji

coba tersebut, ternyata atasan yang akan menilai

karyawan bawahannya itu, dapat memahami maksud dari

aspek yang akan dinilai serta kriteria penilaian yang

dicantumkan dalam format penilaian itu.
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Penilaian prestasi kerja ini penulis serahkan

sepenuhnya kepada para atasan karyawan yang menjadi

sampel penelitian ini untuk menilai karyawan bawahannya

itu dengan mempergunakan format penilaian tersebut.

Penentuan alat pengumpulan data kepuasan kerja

(Y), diperoleh melalui angket yang diisi oleh karyawan

yang menjadi sampel penelitian ini. Angket adalah salah

satu alternatif yang penulis pilih untuk dijadikan

sebagai alat dalam mendapatkan sumber data yang diper-

lukan. Digunakannya angket sebagai pengumpul data dalam

penelitian ini adalah karena responden tersebar di

beberapa tempat, sehingga kurang memungkinkan untuk

dihubungi satu persatu dalam waktu yang relatif sing-

kat. Dengan demikian teknik yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teknik komunikasi tidak langsung,

di mana antara peneliti dan responden tidak terjadi

kontak langsung. Hubungan peneliti dengan responden

dilakukan melalui angket sebagai perantara.

Adapun angket yang penulis gunakan dalam peneli

tian ini adalah angket berstruktur atau angket tertu-

tup, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban-

jawaban singkat dan objektif serta untuk memudahkan

tabulasi dan perhitungan, sebagaimana yang dikemukakan

oleh John W. Best, bahwa "Angket tertutup mudah diisi,

memerlukan waktu yang singkat, memusatkan responden

pada pokok persoalan, relatif, obyektif dan sangat
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mudah ditabulasi serta dianalisis". (Sanafiah Faisal,

1982; 179)

3. Menyusun alat pengumpulan data

Di atas telah dikemukakan bahwa dalam penelitian

ini penulis menggunakan angket tertutup sebagai alat

pengumpul data. Ada pun untuk menyusun pertanyaan ang

ket, penulis berpedoman pada tujuan penelitian yang

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penyu

sunan alat pengumpul data ini adalah:

a. Merumuskan tujuan penelitian ke dalam bentuk

pertanyaan penelitian untuk memudahkan penetapan

data yang dibutuhkan.

b. Merumuskan variabel data yang dibutuhkan untuk

memudahkan penyusunan pertanyaan dalam item-item

angket.

c. Merumuskan pertanyaan dalam item angket berdasarkan

data yang dibutuhkan dengan kategori jawabannya.

d. Menetapkan jumlah item untuk setiap permasalahan

penelitian.

Angket tersebut berisi komponen-komponen yang

menyangkut kepuasan kerja. Masing-masing komponen

dijabarkan ke dalam item-item yang secara langsung

ditanyakan kepada karyawan. Masing-masing item dileng-
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kapi dengan 4 pilihan jawaban yang disusun dari kiri ke

kanan yang merupakan suatu tingkatan, yaitu tidak puas,

kurang puas, puas dan sangat puas. Di samping itu

angket ini disertai dengan petunjuk bagaimana caranya

karyawan memberikan jawaban. Matrik penyusunan alat

pengumpul data untuk komponen kepuasan kerja dan penja-

barannya dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

TABS. 3.3

MATRIK Ml PENSMtt DATA

KEPLMSftN KERJA

No. Indikator Aspek-aspeknya Banyaknya ites noaor itea

1. Kepuasan yang ber - gaji yang diterisa 2 1,2
kaitan dengan is- - prospek gaji 1 3

balan berbentuk - gaji tasbahan 1 4

Hterial dan ber - pronosi 2 5,6

bentuk non •ateri- - pujian/peaghargaan 2 7,8
al - keseapatan belajar 1 9

2. Kepuasan yang ber - pekerjaan Benarik 1 10

kaitan dengan apa - posisi/status 1 11

yang dikerjakan - keiaipuan diri un

tuk lelaksanakan 12,13,
tugas 4 14,15

3. Kepuasan yang ber
kaitan dengan or

- kondisi kerja

- pelaksanaan tugas
2 17,18

ganisasi organisasi

- peraturan-peraturan
2 16.19

20,21,
dalaa organisasi 4 22,23

4. Kepuasan yang ber - kebijaksanaan pii
kaitan dengan sikap pinan 2 24,25
pihak piipinan dan - peiberian tugas 1 27

anggota organisasi - dorongan, petunjuk
dalaa bekerja saaa dan bisbingan 1 28

serta kesenpatan - hubungan kerja de
aktualisasi diri ngan teaan sejawat 1 26

untuk Hcbentuk hu - fasilitas penunjang 1 29

bungan antar priba - aktualisasi diri 1 30

di yang sesuaskan
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D. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang sangat pen

ting dalam memberikan arti terhadap hasil pembahasan

dari suatu penelitian. Oleh karena itu agar penelitian

mencapai sasaran serta hasil yang diharapkan, maka data

yang terkumpul harus disusun dan diolah berdasarkan

sistematika yang baik, hal ini penting supaya arti dari

hasil penelitian ini tidak kabur. Sebelum data diolah

ditentukan bobot skor tiap item untuk mempermudah peng

olahan, maka data yang terkumpul lebih dahulu dikuanti-

fikasi sebagai berikut.

Untuk variabel prestasi kerja pembobotan item di bawah

ini, adalah:

Pengetahuan mengenai pekerjaan:

1. Ia mengerti semua aspek pekerjaan dengan sempurna.

2. Pengetahuannya tentang pekerjaan lebih dari cukup.

3. Mempunyai pengetahuan cukup mengenai pekerjaan.

4. Kekurangan pengetahuan mengenai hal-hal tertentu.

5. Terus menerus memerlukan instruksi-instruksi.

Keterangan :

- Jawaban terhadap alternatif pertama diberi bobot 5.

- Jawaban terhadap alternatif kedua diberi bobot 4.

- Jawaban terhadap alternatif ketiga diberi bobot 3.

- Jawaban terhadap alternatif keempat diberi bobot 2.

- Jawaban terhadap alternatif kelima diberi bobot 1.
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Sedangkan untuk variabel kepuasan kerja pembobotannya

adalah sebagai berikut :

- Jawaban terhadap alternatif tidak puas (TP) diberi

bobot 1.

Jawaban terhadap alternatif kurang puas (KP) diberi

bobot 2.

Jawaban terhadap alternatif puas (P) diberi bobot 3.

- Jawaban terhadap alternatif sangat puas (SP) diberi

bobot 4.

Adapun teknik pengolahan data tersebut dapat penu

lis sajikan sebagai berikut.

1. Seleksi data

Dilakukan dengan memeriksa dan menyeleksi dari

setiap data yang terkumpul. Hal ini dimaksudkan

untuk mengetahui apakah data yang terkumpul itu me

menuhi syarat untuk diolah bagi kepentingan peneli

tian atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut, maka

kriteria yang digunakan adalah :

a. Data yang diperlukan telah terkumpul seluruhnya.

b. Data yang terkumpul diisi sesuai dengan petunjuk

yang ada dalam angket atau tidak.
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2. Tabulasi data

Data-data hasil penelitian yang terkumpul disusun

berdasarkan nomor urut responden dan dituangkan ke

dalam bentuk tabel. (lihat Lampiran B)

3. Pengujian asumsi statistik (Normalitas Distribusi)

Uji normalitas distribusi variabel X±

Uji normalitas distribusi variabel X2

Uji normalitas distribusi variabel Y

4. Pengolahan data

Sifat dan jenis data yang diperoleh dalam suatu

penelitian mempunyai pengaruh yang besar di dalam

menentukan teknik pengolahan data. Teknik pengolahan

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Uji normalitas distribusi dengan menggunakan

statistik X2.

b. Uji linieritas regresi dengan menggunakan Anava.

Anava digunakan untuk menganalisis perbedaan-perbe

daan skor total berdasarkan perbedaan-perbedaan

kelompok.
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c. Uji asosiasi/korelasi.

Jika ternyata distribusi tidak normal, maka statis

tik selanjutnya tidak menggunakan statistik parame-

trik tersebut. Untuk kasus demikian, akan digunakan

statistik non parametrik.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap

masalah-masalah yang diteliti dan diuji kebenarannya.

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut: Terdapat hubungan yang positif antara

inteligensi (X^ dan prestasi kerja (X2) dengan

kepuasan kerja (Y) karyawan tata usaha golongan II IPB.

Untuk keperluan pengujiannya hipotesis tersebut dirinci

menjadi :

1. Terdapat hubungan yang positif antara inteligensi

(Xj^) dengan prestasi kerja (X2) karyawan tata

usaha golongan II Institut Pertanian Bogor.

2. Terdapat hubungan yang positif antara prestasi

kerja (X2) dengan kepuasan kerja (Y) karyawan tata

usaha golongan II Institut Pertanian Bogor.

3. Terdapat hubungan positif antara inteligensi (X<)

dengan kepuasan kerja (Y) karyawan tata usaha

golongan II Institut Pertanian Bogor.
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4. Terdapat hubungan yang positif antara inteligensi

(XL) dan prestasi kerja (X2) secara bersama-sama

dengan kepuasan kerja (Y) karyawan tata usaha

golongan II Institut Pertanian Bogor.

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Pengumpul Data

Uji validitas dan reliabilitas instrumen hanya

dilakukan pada variabel prestasi kerja (X2) dan

variabel kepuasan kerja (Y). Sedangkan untuk variabel

inteligensi (X1) tidak diuji validitas dan reliabili-

tasnya, karena tidak diperoleh melalui instrumen yang

disusun peneliti. Data untuk variabel inteligensi di

peroleh dari hasi.1 tes inteligensi yang dilaksanakan

oleh para pakar psikologi. Analisis validitas dan

reliabilitas APM telah diteliti oleh Subino (1984:

254-255) yang menyimpulkan bahwa APM dapat dinyatakan

sebagai salah satu tes inteligensi yang sedikit sekali

bias oleh budaya (culture fair) seperti yang pernah

ditemukan oleh Hays, dan Solway di dalam penelitian

mereka terhadap perbedaan WISC-R dengan Culture Fair

Test (1977, 97: 181).Implikasinya ialah, bahwa APM

sangat cocok digunakan di negara yang memiliki keaneka-

ragaman kebudayaan.

 



76

Faktor—faktor yang dimuat oleh butir—butir soal

APM memberikan urunan yang signifikan kepada kemampuan

ukur APM. Ini berarti bahwa APM memang memiliki ciri

univocal. Implikasinya adalah, bahwa jika yang hendak

di ukur adalah inteligensi di dalam maknanya sebagai

kapasitas umum dasar yang tunggal, maka APM adalah alat

pengukurnya yang paling tepat. Di samping itu, bahwa

buti.—butir soal APM akan kehilangan maknanya apabila

hanya diteskan sebagian saja.

Konsep angket yang telah jadi, pertama-tama diva-

lidasi dengan judgment melalui pertimbangan teman-teman

sejawat dan ketiga Dosen Pembimbing. Sebelum angket

tersebut digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji coba

untuk melihat apakah angket yang telah disusun itu

mempunyai validitas dan reliabilitas yang cukup

memadai. Uji coba angket tersebut dilakukan terhadap 20

responden yaitu karyawan di luar sampel penelitian.

1. Uji validitas, Reliabilitas Instrumen variabel

Prestasi Kerja (X2)

Validitas instrumen ini di cek melalui analisis

daya pembeda terhadap 277. skor-skor jawaban kelompok
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tinggi dan 277. skor-skor jawaban kelompok rendah mela

lui pengujian kesamaan dua rata-rata (t-test). Adapun

rumus yang digunakan dalam perhitungan validitas ini,

yaitu:

dan

t =
Xl ~ x2

Nl/n1 + 1/n,

(Sudjana:1989,239)

Dari data prasurvai diperoleh skor-skor jawaban

atas instrumen X2 dari responden, sebagai berikut :

Kelompok I

Kelompok II

26 26 30 27 29 29 26 27 28 27

14 16 14 14 17 15 15 16 16 17

Maka diperoleh :

<1 = 27,5

C2 = 15,4

sx2 = 2,06

s22 = 1,38
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Terlebih dahulu dicari nilai variansi gabungan dari dua

kelompok uji :

52 _ (10 - 1) 2,06 + (10 - 1) 1,38
10+10-2

18,54 + 12,42

II

30,96

18

= 1,72

Kemudian dicari nilai deviasi standar gabung :

s = ^1,72

= 1,31

Nilai deviasi standar ini kemudian disubstitusikan pada

rumus uji t di atas, sebagai berikut :

t =

t =

27,5 - 15,4

1,31^1/10+1/10

1, 21

1,31 x o, 45

1,21

0,60

2,02

Selanjutnya nilai t yang diperoleh dari hasil

perhitungan ini di bandingkan terhadap nilai kritis t

yang terdapat pada tabel daftar G, (Sudjana,1989,491)

 



untuk, menguji hipotesis :

Ml = u2

Harga t
a(dk) 0,05(18) 2,10

(l+'4c0
Kriteria : Terima H jika -t(1_^a) < t < t
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Harga t hitung ternyata berada di luar daerah peneri

maan. Dengan demikian maka H yang menyatakan m = u2

secara nyata ditolak pada taraf signifikan 0,05. Ini

berarti bahwa terJopal perbedaan antara Kelompok yang

memiliki skor tinggi dengan kelompok yang memiliki skor

rendah. Dengan kata lain, instrumen yang mengukur

variabel prestasi kerja (X2) memiliki daya pembeda yang

signifikan, dan oleh karenanya dapat dinyatakan valid.

Reliabilitas 'instrumen penelitian ini dihitung dengan

menggunakan metode "Split-half" dari Spearman-Brown.

Skor-skor jawaban responden dibagi atas skor jawaban

item bernomor ganjil dan skor jawaban item bernomor

genap. Kemudian skor-skor tersebut dikorelasikan.

Karena responden uji kurang dari 30, maka digunakan

perhitungan korelasi rank dengan rumus :

r' = 1 -

6.Eb±2

n(n2-l)

(Sudjana,1989,455)

 



PERHITUNGAN

TABEL 3.4

RELIABILITAS
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INSTRUMEN

NR Ganjil Genap b b2

1 14 12 2 4

2 13 13 0 0

3 19 11 8 16

4 13 14 -1 1

5 16 13 3 9

6 16 13 3 9

7 17 9 -2 4

8 14 13 1 1

9 16 12 4 16

10 14 13 1 1

11 9 5 4 16

12 8 8 0 0

13 8 6 2 4

14 5 9 -4 16

15 12 5 7 49

16 7 8 -1 1

17 9 6 3 9

18 7 9 -2 4

19 10 6 6 36

20 9 8 2 4

Berdasarkan data yang telah disusun secara ranking,

maka diperoleh Z bi2 = 200

r' = 1 -

= 1 -

6(200)

20(400-1)

1200

7980

= 1 - 0,15

r' = 0,85

Perhitungan t nilai untuk r' (rx><) :

2r'

xx

1 + r'

 



xx

2 (0,85)

1 + 0,85

1,70

1,85

0,92
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Nilai rxx dibandingkan dengan batas nilai kritis untuk

uji korelasi berdasarkan koefisien korelasi rank

(Sudjana,1989,458). Harga r kritis untuk a = 0,05

dengan n = 20 didapat 0,377. Dengan demikian maka H

ditolak dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian

reliable.

2. Uji Validitas, Reliabilitas Instrumen Variabel

Kepuasan Kerja (Y)

Berdasarkan prosedur yang sama dengan pengujian

validitas instrumen X2 seperti telah dikemukakan di

atas, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen Y

inipun dihitung berdasarkan rumus yang sama.

Dari data prasurvai diperoleh skor—skor jawaban

atas instrumen dari responden, sebagai berikut :

Kelompok I

Kelompok II

105 103 109 105 107 107 109 104 106 106

62 64 66 60 63 64 62 61 66 65
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Maka diperoleh :

Xx = 106,1 S;L2 = 3,88

X2 = 63,3 s22 = 4,24

Terlebih dahulu dicari nilai variansi gabungan dari dua

kelompok uji :

2 _ (10 - 1) 3,88 + (10 - 1) 4,24

10+10-2

34,92+38,16

18

73,08

~T8

= 4,06

Kemudian dicari nilai deviasi standar gabung :

s = -\| 4,06

= 2,02

Nilai deviasi standar ini kemudian disubstitusikan pada

rumus uji t di atas, sebagai berikut :

t =

t =

106,1 - 63,3

2,02^1/10+1/10
42,8

1,02 x 0,45

42,8

0,909

47,08

Selanjutnya nilai t yang diperoleh dari hasil

perhitungan ini di bandingkan terhadap nilai kritis t

yang terdapat pada tabel daftar G, (Sudjana,1989,491)
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untuk menguji hipotesii

Ml u2

Harga ta(dk) => t0j05(18) 2,10

Kriteria : Terima H jika -t(1_./aj < t < t/i+./aj

Harga t hitung ternyata berada di luar daerah penerima

an. Dengan demikian maka H yang menyatakan \i^ = u2

secara nyata ditolak pada taraf signifikan 0,05. Ini

berarti bahwa terdapat perbedaan antara kelompok yang

memiliki skor tinggi dengan kelompok yang memiliki skor

rendah. Dengan kata lain, instrumen yang mengukur

variabel kepuasan kerja (Y) memiliki daya pembeda yang

signifikan, dan oleh karenanya dapat dinyatakan valid.

Berdasarkan data yang telah disusun secara rangking,

maka diperoleh S b^ = 413

r' = 1 -
6(413)

20(400-1)

2478
1

7980

= 1 - 0,31

r' = 0,69

Perhitungan t nilai untuk r' (f"xx) :

xx

2 (0,69)

1 + 0,69

1,38

1,69

0,8216
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Nilai rxx dibandingkan dengan batas nilai kritis untuk

uji korelasi berdasarkan koefisien korelasi rank

dengan n=20 didapat 0,377. Dengan demikian maka H

ditolak dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian

reliable.

Hasil perhitungan di atas secara lengkap dapat di

lihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 3.5

VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN

No. Instrumen

Prestasi

kerja (X2)

Kepuasan
kerja (Y)

Validitas

t(0,95)

2,02 2,10

47,08 2,10

xx

0,92

0,82

Reliabilitas

nilai kritis

tabel(p=0,05)

0,377

0,377

 




