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BAB III 

DESAIN PENELITIAN 

 

3. 1 Variabel dan Operasionalisasi Variabel 

 Operasional Variabel merupakan kegiatan menjabarkan variabel ke dalam 

indikator. Menurut Sugiyono (2013:61) menyatakan bahwa: “variabel penelitian 

adalah suatu atribut, atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya”. 

 Penelitian ini memiliki variabel-variabel yang satu sama lain berhubungan. 

Berkaitan dengan hal ini, variabel-variabel tersebut juga dapat disebut sebagai 

objek penelitian. Menurut  Setyosari (2010:126) mengatakan bahwa, “variabel 

penelitian adalah hal-hal yang menjadi pusat kajian atau disebut juga fokus 

penelitian”. Variabel penelitian ini terdiri atas variabel bebas (independent 

variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya (X) adalah variabel motivasi. 

Sedangkan yang menjadi variabel terikatnya (Y) yaitu produktivitas kerja 

pegawai. 

 

3.1.1 Operasional Variabel Motivasi 

 Kebutuhan akan prestasi, kekuasaan dan kelompok pertemanan merupakan 

tiga kebutuhan penting yang membantu memahami motivasi (Robbins, 2008:222-

224). Indikator dalam variabel motivasi ini diambil dari teori kebutuhan 

McClelland dalam Robbins (2008:222-224) meliputi 1) Kebutuhan akan prestasi 

(Need for Achievement), 2) Kebutuhan akan afiliasi (Need for Affiliation), 3) 

Kebutuhan akan kekuasaan (Need for Power). Asumsi penulis menggunakan teori 

kebutuhan dari David McClelland sebagai indikator dalam variabel motivasi 
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karena teori kebutuhan yang dikemukakan oleh David McClelland sejalan dengan 

objek penelitian penulis yaitu pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah 

Kota Cimahi. Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Cimahi 

memiliki kecenderungan akan termotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan yang 

disebutkan dalam teori kebutuhan dari David McClelland dibandingkan teori 

motivasi yang lainnya seperti salah satunya yaitu teori kebutuhan dari Maslow. 

Seperti disebutkan dalam teori kebutuhan dari Maslow salah satunya yaitu 

kebutuhan akan rasa aman, maka pegawai Badan Kepegawaian Daerah 

Pemerintah Kota Cimahi tidak memerlukan kebutuhan tersebut di dalam bekerja. 

Oleh karena itu penulis tidak mengambil teori kebutuhan dari Maslow 

dikarenakan alasan tersebut sebagai salah satu contohnya. Operasional variabel 

motivasi secara lebih rinci dapat dilihat penjabarannya pada tabel 5 di bawah ini: 

Tabel 3. 1 

Operasional Variabel Motivasi 

Variabel X Indikator Ukuran Skala 
No. 

Item 

Motivasi Kerja 

(X) 

Kebutuhan akan 

prestasi, 
kekuasaan dan 

kelompok 
pertemanan 
merupakan tiga 

kebutuhan 
penting yang 

membantu 
memahami 
motivasi 

(McClelland 
dalam Robbins, 

2008:222-224). 

1. Kebutuhan akan 
prestasi (Need for 
Achievment-nAch) 

a. Hasrat untuk mencapai 
keberhasilan dalam 
bekerja. 

b. Memiliki keinginan 
untuk unggul dalam 

bekerja. 
c. Memiliki keinginan 

dalam menyelesaikan 

pekerjaan dengan tepat 
waktu. 

d. Berusaha untuk melebihi 
target kerja yang telah 
ditetapkan instansi. 

e. Memiliki keinginan 
untuk menunjukan 

prestasi kerja yang baik. 
f. Memiliki keinginan 

untuk mencapai target 

kerja maksimal 
g. Berusaha menyelesaikan 

pekerjaan dengan cara 

yang lebih inovatif dan 

kreatif. 

Ordinal 
 

 

Ordinal 
 

 
Ordinal 

 

 
 

Ordinal 
 

 
 

Ordinal 
 

 
Ordinal 

 
 

Ordinal 
 

1 
 

 

2 
 

 
3 

 

 
 

4 
 

 
5 
 

 
6 

 
 
7 
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2. Kebutuhan akan 
afiliasi (Need for 

Affiliation-nAff) 

a. Memiliki keinginan 
untuk mempererat 

hubungan sosial dengan 
rekan kerja 

b. Memiliki keinginan 

untuk bekerja sama 
dengan rekan kerja 

dalam menyelesaikan 
pekerjaan 

c. Memiliki keinginan 

untuk dipercaya oleh 
rekan kerja 

d. Memiliki keinginan 
untuk dipercaya oleh 
atasan 

e. Berusaha untuk 
membantu rekan kerja 

Ordinal 
 

 
 

Ordinal 

 
 

 
 

Ordinal 

 
 

Ordinal 
 

 

Ordinal 

8 
 

 
 

9 

 
 

 
 

10 

 
 

11 
 

 

12 

3.  Kebutuhan akan 
kekuasaan (Need 

for Power-nPow) 

a. Memiliki keinginan 
untuk mendapatkan 

promosi jabatan 
b. Memiliki keinginan 

untuk menduduki 

jabatan yang lebih tinggi 
c. Memiliki keinginan 

untuk dapat 
mempengaruhi orang 
lain 

d. Memiliki keinginan 
untuk dihormati orang 

lain 

Ordinal 
 

 
Ordinal 

 

 
Ordinal 

 

 

Ordinal 

13 
 

 
14 
 

 
15 

 
 
 

16 

 

3.1.2 Operasional Variabel Produktivitas Kerja Pegawai 

 Produktivitas kerja pegawai, menurut Gilmore dalam Sedarmayanti 

(2001:80) menyatakan bahwa: “Who is making a tangible and significant 

contribution in his choosen field, who is imaginative, perceptive, and inovative in 

his approach to life problems and to accomplishment of his own goals (creativity), 

and who is at the same time both responsible and responsive in his relationship 

with other.” (seseorang yang membuat sebuah bukti nyata dan berkontribusi 

positif di dalam bidangnya, seseorang yang imajinatif, cekatan, dan inovatif dalam 

pendekatannya terhadap masalah dan dalam pencapaian tujuannya (kreatif) dan 
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seseorang yang pada saat bersamaan bertanggung jawab dan tanggap dalam 

hubungannya dengan pihak lain). Indikator dalam variabel produktivitas kerja 

pegawai ini diambil dari pendapat Gilmore dalam Sedarmayanti (2001:80) 

meliputi: 1) Tindakannya konstruktif, 2) Percaya pada diri sendiri, 3) Bertanggung 

jawab, 4) Memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan, 5) Mempunyai pandangan ke 

depan, 6) Mampu mengatasi persoalan dan dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang berubah-ubah, 7) Mempunyai kontribusi positif terhadap 

lingkungannya (kreatif, imaginatif, dan inovatif), 8) Memiliki kekuatan untuk 

mewujudkan potensi. Operasional variabel efektivitas kerja pegawai secara lebih 

rinci dapat dilihat penjabarannya pada tabel 6 di bawah ini: 

Tabel 3. 2 

Operasional Variabel Produktivitas Kerja Pegawai 

Variabel Y Indikator Ukuran Skala 
No. 

Item 

Produktivitas 

Kerja Pegawai 

(Y) 
Seseorang yang 

membuat sebuah 
bukti nyata dan 
berkontribusi 

positif di dalam 
bidangnya, 

seseorang yang 
imajinatif, 
cekatan, dan 

inovatif dalam 
pendekatannya 

terhadap masalah 
dan dalam 
pencapaian 

tujuannya 
(kreatif) dan 

seseorang yang 
pada saat 
bersamaan 

bertanggung 
jawab dan 

tanggap dalam 
hubungannya 
dengan pihak lain. 

1. Tindakannya 
konstruktif 

a. Memiliki upaya bekerja 
dengan teliti 

b. Keinginan untuk 
meningkatkan kualitas 

pekerjaan 

Ordinal 
 

 
Ordinal 

 

1 
 

 
2 

2. Percaya pada 
diri sendiri 

a. Memiliki keyakinan pada 
kemampuan yang dimiliki diri 
sendiri dalam melakukan 

pekerjaan 
b. Memiliki upaya untuk selalu 

meningkatkan kemampuan 
yang dimiliki oleh diri sendiri 

Ordinal 
 

 

 

Ordinal 

3 
 
 

 
4 

3. Bertanggung 
jawab 

a. Memiliki tanggung jawab 
dalam melaksanakan pekerjaan 

Ordinal 5 

4. Memiliki rasa 
cinta terhadap 
pekerjaan 

a. Memiliki perasaan bahagia 
ketika menyelesaikan 
pekerjaan 

Ordinal 
 

6 

5. Mempunyai 

pandangan ke 
depan 

a. Memiliki upaya untuk 

melakukan perbaikan pada 
pekerjaannya yang salah 

b. Memiliki keinginan untuk 
menciptakan gagasan baru di 
dalam pekerjaan. 

Ordinal 

 
 

Ordinal 

7 

 
 

8 

6. Mampu 

mengatasi 
persoalan dan 

a. Memiliki kemampuan dalam 

mengatasi masalah pada setiap 
pekerjaannya  

Ordinal 

 
 

9 
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(Gilmore dalam 
Sedarmayanti, 

2001:80).  
 

dapat 
menyesuaikan 

diri dengan 
lingkungan 
yang berubah-

ubah 

b. Memiliki kemampuan 
beradaptasi dengan lingkungan 

kerja yang baru 

Ordinal 
 

 

10 
 

 7. Mempunyai 
kontribusi 

positif 
terhadap 

lingkungannya 
(kreatif, 
imaginatif, 

dan inovatif) 

a. Memiliki upaya untuk mencari 
berbagai cara penyelesaian 

pekerjaan yang lebih baik 

Ordinal 
 

 

11 
 

 
 

 8. Memiliki 
kekuatan 

untuk 
mewujudkan 
potensi 

a. Memiliki kemampuan 
menggunakan potensi yang 

ada pada dirinya untuk hasil 
pekerjaan yang terbaik 

Ordinal 12 

 

3. 2 Metode Penelitian 

 Dalam mengadakan suatu penelitian, penulis terlebih dahulu harus 

menentukan metode yang akan digunakan, karena hal ini merupakan pedoman 

atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian yang akan membawa 

penulis kepada suatu kesimpulan penelitian yang merupakan pemecahan dari 

masalah yang diteliti. 

 Langkah-langkah dalam suatu penelitian disebut prosedur penelitian atau 

metode penelitian. Dalam metode penelitian akan terkandung beberapa alat serta 

teknik tertentu yang digunakan untuk menguji suatu hipotesis penelitian, hal ini 

sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh  Winarno (1998:131) yang 

menyatakan bahwa: 

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan,  

misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan mempergunakan 
teknik serta alat tertentu. Cara ini dipergunakan setelah penyelidik 

memperhitungkan kewajaran ditinjau dari penyelidikan serta dari situasi 
penyelidikan. 
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 Sugiyono (2013:3) menyatakan bahwa “Metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu”. 

 Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian survei ekplanasi (explanatory survey). Metode explanatory survey 

merupakan metode penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, 

tetapi data yang dipelajari adalah data yang diambil dari sampel populasi tersebut, 

sehingga ditemukan deskripsi dan hubungan-hubungan antar Variabel. Menurut 

Singarimbun & Effendi (1989:5) mengemukakan bahwa “Metode  explanatory 

survey yaitu metode untuk menjelaskan hubungan kausal antara dua variabel atau 

lebih melalui pengujian hipotesis”. Sedangkan menurut  Faisal (2007:18) 

menjelaskan bahwa: 

Penelitian ekplanasi yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk 

menemukan dan mengembangkan teori, sehingga hasil atau produk 
penelitiannya dapat menjelaskan kenapa atau mengapa (variabel apa saja 

yang mempengaruhi) terjadinya suatu gejala atau kenyataan sosial tertentu. 
 

 Objek telaahan penelitian survei eksplanasi (explanatory survey) adalah 

untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Pada jenis penelitian 

ini, jelas ada hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis itu sendiri 

menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah suatu variabel berasosiasi ataukah tidak dengan variabel 

lainnya, atau apakah suatu variabel disebabkan/dipengaruhi ataukah tidak oleh 

variabel lainnya. 

 Dengan menggunakan metode survei ekplanasi ini, penulis melakukan 

pengamatan untuk memperoleh gambaran antara dua variabel yaitu variabel 

motivasi dan variabel produktivitas kerja pegawai. Apakah terdapat pengaruh 

antara motivasi terhadap produktivitas kerja pegawai dan seberapa besar pengaruh 

motivasi terhadap produktivitas kerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) Pemerintah Kota Cimahi. 
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3. 3 Populasi 

Sontani & Muhidin (2011:131) menyatakan pendapat bahwa “Populasi 

(population atau universe) adalah keseluruhan elemen, atau unit penelitian, atau 

unit analisis yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai 

objek  penelitian atau menjadi perhatian dalam suatu penelitian (pengamatan)”. 

 Pendapat lain dari Sugiyono (2013:117) yang menyatakan bahwa 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

 Arikunto (2002:112) juga mengemukakan bahwa “Untuk sekedar ancer-

ancer maka apabila subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi”. Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah 

Kota Cimahi yang berjumlah 43 orang yang meliputi 4 bidang. Gambaran tentang 

jumlah populasi penelitian dapat dilihat pada tabel 3.3 

Tabel 3. 3 

Populasi Penelitian 

NO BIDANG 
JUMLAH 

PEGAWAI 

1 Kesekretariatan 2 

2 Pengembangan dan Mutasi Pegawai 16 

3 Pendidikan dan Pelatihan 11 

4 Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai 14 

 Jumlah 43 

   Sumber: Dokumen Badan Kepegawaian Daerah 2016. 

  

3. 4 Sumber Data 

Sumber data penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh 

(Arikunto, 2002:172). Dalam penelitian yang dilakukan penulis, sumber data yang 

digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Kedua data 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sumber data primer, merupakan sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013:137). Sumber data primer 
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dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan penulis langsung dari 

objek penelitian dengan melakukan pengamatan tidak langsung yaitu 

dengan penyebaran angket kepada responden. Dalam hal ini yang menjadi 

objek penelitian adalah pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah 

Kota Cimahi. 

2. Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, contohnya melalui orang lain 

atau melalui dokumen-dokumen (Sugiyono, 2013:137). Sumber data 

sekunder yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu data-data atau 

dokumen-dokumen yang berisi informasi dari instansi yang bersangkutan 

dengan penelitian. 

 

3. 5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data  (Sontani & Muhidin, 2011:99). Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Teknik kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Angket digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden yang terdiri dari pertanyaan mengenai 

karakteristik responden, pengalaman dan opini responden terhadap 

motivasi dan produktivitas kerja pegawai yang berlangsung saat itu. 

2. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan data dan dokumen-dokumen yang sudah ada serta 

berhubungan dengan variabel penelitian. Tujuan digunakannya teknik 

studi dokumenter ini adalah untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisa 

dokumen-dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian. 
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3. 6 Pengujian Instrumen Penelitian 

 Instrumen sebagai alat pengumpulan data perlu diuji kelayakannya, karena 

akan menjamin bahwa data yang dikumpulkan tidak bias. Instrumen yang baik 

harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. Instrumen yang 

valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu 

valid. Menurut Sugiyono (2013:173) “valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”. Intrumen yang reliabel 

adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang 

sama, akan menghasilkan data yang sama. Dengan menggunakan instrumen yang 

valid dan reliabel dalam pengumpulan data maka diharapkan hasil dari penelitian 

pun akan menjadi valid dan reliabel. 

 

3.6.1 Uji Validitas Instrumen 

 Arikunto (2002:144-145) menyatakan bahwa: “Validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. 

Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah”. 

 Jadi, uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui kevalidan dari suatu 

instrumen, artinya bahwa instrumen yang dipakai  benar-benar mengukur apa 

yang seharusnya diukur. 

  Dalam pengujian validitas ini digunakan rumus korelasi product moment 

dari Karl Pearson, yaitu dengan cara mengkorelasikan bulir item dengan skor 

total. 

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 

     
 (   )  (  )(  )

√       (  )   √       (  )  
  

           (Arikunto, 2002:146) 

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi antara Variabel X dan Variabel Y 

N = Jumlah responden 
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∑XY = Jumlah hasil kali skor X dan Y setiap responden 

∑X = Jumlah skor X 

∑Y = Jumlah skor Y 

∑ X
2 = Kuadrat jumlah skor X 

∑Y2 = Kuadrat jumlah skor Y 

 Langkah kerja yang dapat dilakukan dalam rangka mengukur validitas 

instrumen penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menyebarkan instrumen yang akan diuji validitasnya, kepada responden 

yang bukan responden sesungguhnya. 

2. Mengumpulkan data hasil uji coba instrumen. 

3. Memeriksa kelengkapan data, untuk memastikan lengkap tidaknya 

lembaran data yang terkumpul. Termasuk didalamnya memeriksa 

kelengkapan pengisian item angket. 

4. Membuat tabel pembantu untuk menempatkan skor-skor pada item yang 

diperoleh. Dilakukan untuk memudahkan perhitungan atau pengolahan 

data selanjutnya. 

5. Memberikan atau menempatkan skor (scoring) terhadap item-item yang 

sudah diisi pada tabel pembantu. 

6. Menghitung nilai koefisien korelasi produk moment untuk setiap bulir atau 

item angket dari skor-skor yang diperoleh. 

7. Menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas (db) = n – 2, 

dimana n adalah jumlah responden yang dilibatkan dalam uji validitas dan 

α = 5%. 

8. Membuat kesimpulan, dengan cara membandingkan nilai hitung r dan nilai 

tabel r.  

Kriterianya:  1. Jika rhitung > rtabel, maka valid 

 2. Jika rhitung < rtabel, maka tidak valid 

Jika instrumen itu valid, maka item tersebut dapat dipergunakan pada 

kuesioner penelitian.   
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3.6.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

 Reliabilitas adalah suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat  pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Untuk menguji reliabilitas 

instrumen dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus koefisien alfa 

(α) dari Cronbach, dengan rumus sebagai berikut: 

     [
 

   
] [   

   
 

  
 ]  (Arikunto, 2002:171) 

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya bulir soal 

   
  = Jumlah varians bulir 

  
  = Varian total 

Untuk menguji varians per item digunakan rumus varians sebagai berikut: 

 멌
 
 

    
(  ) 

 

 
 (Arikunto, 2002:160) 

Keterangan: 

   = Varians 

∑X = Jumlah skor 

N = Jumlah responden. 

Langkah kerja yang dapat dilakukan dalam rangka mengukur reliabilitas 

instrument penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menyebarkan instrumen yang akan diuji reliabilitasnya, kepada responden 

yang bukan responden sesungguhnya. 

2. Mengumpulkan data hasil uji coba instrumen 

3. Memeriksa kelengkapan data, untuk memastikan lengkap tidaknya 

lembaran data yang terkumpul. Termasuk didalamnya memeriksa 

kelengkapan pengisian item angket.  

4. Membuat tabel pembantu untuk menempatkan skor-skor pada item yang 

diperoleh. Dilakukan untuk mempermudah perhitungan atau pengolahan 

data selanjutnya. 
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5. Memberikan atau menempatkan skor (scoring) terhadap item-item yang 

sudah diisi responden pada tabel pembantu. 

6. Menghitung nilai varians masing-masing item dan varians total. 

7. Menghitung nilai koefisien alfa. 

8. Menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas (db) = n – 2, 

dimana n adalah jumlah responden yang dilibatkan dalam uji validitas dan 

α = 5%. 

9. Membuat kesimpulan, dengan cara membandingkan nilai hitung r dan nilai 

tabel r.  

Kriterianya:  1. Jika rhitung > rtabel, maka reliabel 

  2. Jika rhitung < rtabel, maka tidak reliabel 

 

3. 7 Pengujian Persyaratan Analisis Data 

 Dalam melakukan analisis data, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 

sebelum pengujian hipotesis dilakukan. terlebih dahulu harus dilakukan beberapa 

pengujian yaitu Uji Normalitas, Uji Homogenitas dan Uji Linieritas. 

 

3.7.1 Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu 

distribusi data. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketepatan pemilihan uji 

statistik yang akan dipergunakan. Terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk 

menguji normalitas data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengujian 

normalitas dengan uji Liliefors. Kelebihan Liliefors test adalah 

penggunaan/perhitungannya yang sederhana, serta cukup kuat sekalipun dengan 

ukuran sampel kecil, n = 4. Langkah kerja uji normalitas dengan metode Liliefors 

menurut  Muhidin & Abdurahman (2009:73) sebagai berikut: 

1. Susunlah data dari yang kecil ke besar. Setiap data ditulis sekali, 

meskipun ada data yang sama. 
2. Periksa data, beberapa kali munculnya bilangan-bilagan itu (frekuensi 

harus ditulis). 

3. Dari frekuensi, susun frekuensi kumulatifnya. 
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4. Berdasarkan frekuensi kumulatif, hitunglah proporsi empirik 

(observasi). 
5. Hitunglah nilai z untuk mengetahui Theoritical Proportion pada tabel z. 
6. Menghitung Theoritical Proportion. 

7. Bandingkan Empirical Proportion dengan Theoritical Proportion, 
kemudian carilah selisih terbesar di dalam titik observasi antara kedua 

proporsi. 
8. Buat kesimpulan, dengan kriteria jika D dihitung < D (n,a) dimana n 

adalah jumlah sampel dan  = 0,05, maka H0 diterima. Bentuk hipotesis 

statistik yang akan diuji adalah (Harun Al Rasyid, 2004): 
H0: X mengikuti distribusi normal 

H1: X tidak mengikuti distribusi normal 
 

Berikut ini adalah tabel distribusi pembantu untuk pegujian normalitas 

data: 

Tabel 3. 4 

Tabel Distribusi Pembantu untuk Pengujian Normalitas 

X F fk Sn (Xi) Z F0 (Xi) Sn (Xi) – F0 (Xi) Sn (Xi-1) – F0 (Xi) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 
Keterangan: 

Kolom 1 : Susunan data dari kecil ke besar 

Kolom 2 : Banyaknya data ke I yang muncul 

Kolom 3 : Frekuensi kumulatif. Formula, fk = f + fk sebelumnya 

Kolom 4 : Proporsi empirik (observasi). Formula, Sn (Xi) = fk/n 

Kolom 5 : Nilai Z. Formula,   
    

 
 

  Dimana:  ̅  
    

 
 dan   √   

   
(   )

 

 

   
 

Kolom 6 : Theoritical Proportion (tabel z): Proporsi kumulatif luas kurva   

normal baku dengan cara melihat nilai z pada tabel distribusi 

normal. 

Kolom 7 : Selisih Empirical Proportion dengan Theoritical Proportion 

dengan cara mencari selisih kolom (4) dan kolom (6). 
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Kolom 8 : Nilai mutlak, artinya semua nilai harus bertanda positif. Tandai 

nilai mana yang paling besar nilainya. Nilai tersebut adalah Dhitung. 

 Selanjutnya menghitung Dtabel pada  = 0,05 dengan cara 
     

√ 
, kemudian 

membuat kesimpulan dengan kriteria: 

 Dhitung < Dtabel, maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal 

 Dhitung ≥ Dtabel, maka H0 ditolak, artinya data tidak berdistribusi normal 

 

3.7.2 Uji Homogenitas 

 Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya varians-

varians dua buah distribusi atau lebih. Penulis menggunakan uji homogenitas 

adalah untuk mengasumsikan bahwa skor setiap variabel meiliki varians yang 

homogen. Pengujian homogenitas data yang akan dilakukan pada penelitian ini 

adalah dengan menggunakan uji Barlett. Pengujian homogenitas data dengan uji 

barlett adalah untuk melihat apakah variansi-variansi data perkelompok bisa 

berbeda atau tidak. 

 Dengan bantuan Microsoft Excel  (Muhidin & Abdurahman, 2009:85), 

dengan rumus: x2 = (1n10) [B – (∑db.logsi
2)], dimana: 

si2 = Varians tiap kelompok data 

dbi = n – 1 = Derajat kebebasan tiap kelompok 

B = Nilai Barlett = (log s2 gab)(∑dbi) 

S2
gab = Varians gabungan = S2 gab = 

      
 

   

 

 Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengujian homogenitas 

dengan uji Barlett adalah: 

1. Menentukan kelompok-kelompok data, dan menghitung varians untuk tiap 

kelompok tersebut. 

2. Membuat tabel pembantu untuk memudahkan proses perhitungan, dengan 

model tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3. 5 

Model Tabel Uji Barlett 

Sampel db = n-1 Si
2 Log Si

2 db.Log Si
2 db.Si

2 

1      

2      

3      

4      

N      
Sumber: Muhidin & Abdurahman (2009:85) 

 

3. Menghitung varians gabungan. 

4. Menghitung log dari varians gabungan. 

5. Menghitung nilai Barlett. 

6. Menghitung nilai x2. 

7. Menentukan nilai dan titik kritis pada  = 0,05 dan db = k – 1, dimana k 

adalah banyaknya indikator. 

8. Membuat kesimpulan dengan kriteria sebagai berikut: 

 Nilai x2
hitung < nilai x2

tabel, Ho diterima (varians data dinyatakan 

homogen). 

 Nilai x2
hitung ≥ nilai x2

tabel, Ho ditolak (varians data dinyatakan tidak 

homogen). 

 

3.7.3 Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat 

dengan variabel bebas bersifat linier. Uji linieritas dilakukan dengan uji kelinieran 

regresi. Sebelum menguji linieritas regresi, harus diketahui rumus persamaan 

regresi sederhana yaitu: 

Ŷ =  + bX  (Sugiyono, 2013:270) 

Dimana: 

Ŷ =  Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan. 

 =  Harga Y bila X = 0 (harga konstan). 
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b = Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel 

independen. Bila b (+) maka naik, dan bila b (-) maka terjadi penurunan. 

X =  Subjek pada variabel independen yang memiliki nilai tertentu. 

Dengan ketentuan: 

   
        

 
        

 Sedangkan b dicari dengan menggunakan rumus: 

        
 (   )      

      (  ) 
 

 Selanjutnya model persamaan tersebut dilakukan uji linieritas dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menyusun tabel kelompok data variabel X dan variabel Y 

2. Menghitung jumlah kuadrat regresi (JKReg[a]) dengan rumus: 

JKReg[a]  
(  ) 

 
 

3. Menghitung jumlah kuadrat regresi (JKReg[b/a]) dengan rumus: 

JKReg[b/a]    {     
(  )(  )

 
} 

4. Menghitung jumlah kuadrat residu (JKres) dengan rumus: 

JKres = ∑Y2 – JKReg[b/a] – JKReg[a] 

5. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi a (RJKReg[a]) dengan rumus: 

RJKReg[a] = JKReg[a] 

6. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b/a (RJKReg[b/a]) dengan 

rumus: 

RJKReg[b/a] = JKReg[b/a] 

7. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKRes) dengan rumus: 

RJKRes = 
     

   
 

8. Menghitung jumlah kuadrat error (JKE) dengan rumus: 

JKE = 
 
 
 {     

(  ) 

 
} 
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Untuk menghitung JKE urutkan data x mulai dari data yang paling kecil 

sampai data yang paling besar berikut disertai pasangannya. 

9. Menghitung jumlah kuadrat tuna cocok (JKTC) dengan rumus: 

JKTC = JKRes - JKE 

10. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (RJKTC) dengan rumus: 

RJKTC = 
    

   
 

11. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat error (RJKE) dengan rumus: 

RJKE = 
   

   
 

12. Mencari nilai Fhitung dengan rumus: 

Fhitung = 
     

    
 

13. Mencari nilai Ftabel pada taraf signifikan 95% atau  = 5% menggunakan 

rumus: Ftabel = F (1-) (db TC, db) dimana db TC = k – 2 dan db E = n - k 

14. Membandingkan nilai uji Fhitung dengan nilai Ftabel 

15. Membuat kesimpulan 

 Jika Fhitung < Ftabel maka data dinyatakan berpola linier. 

Jika Fhitung ≥ Ftabel maka data dinyatakan tidak berpola linier. 

 

3. 8 Teknik Analisis Data 

Menurut  Sontani & Muhidin (2011:158) mengungkapkan bahwa: 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, 
sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah 

dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang 
berkaitan dengan kegiatan penelitian. 

 Adapun tujuan dilakukannya analisis data antara lain: (a) mendeskripsikan 

data, dan (b) membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik 

populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik). Untuk mencapai 

tujuan analisis data tersebut maka langkah-langkah atau prosedur yang dapat 

dilakukan menurut  Sontani & Muhidin (2011:162) adalah  sebagai berikut: 

a. Tahap mengumpulkan data, dilakukan melalui instrumen pengumpulan 
data. 
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b. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian 

instrumen pengumpulan data. 
c. Tahap koding (pemberian kode), yaitu proses mengidentifikasi dan 

mengklasifikasikan setiap pertanyaan yang terdapat dalam instrumen 

pengumpulan data menurut variabel-variabel yang diteliti.  
d. Tahap tabulasi data, yaitu mencatat atau entri data ke dalam tabel induk 

penelitian. Dalam hal ini hasil koding dituangkan ke dalam tabel 
rekapitulasi secara lengkap untuk seluruh item setiap variabel. Adapun 
tabel rekapitulasi tersebut adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3. 6 

Rekapitulasi Hasil Skoring Angket 

Responden 
Skor Item 

Total 
1 2 3 4 5 6 ………. N 

1.          

2.          

N          

Sumber: diadaptasi dari pendapat  Somantri & Muhidin (2006:39) 

e. Tahap pengujian kualitas data, yaitu menguji validitas dan reliabilitas 

instrumen pengumpulan data. 
f. Tahap mendeskripsikan data, yaitu bertujuan untuk memahami 

karakteristrik data sampel penelitian. 
g. Tahap pengujian hipotesis, yaitu menguji hipotesis yang telah dibuat, 

untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, 

serta bermakna atau tidak. 
 

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif dibagi menjadi dua 

macam teknik yaitu teknik analisis data deskriptif dan teknik analisis data 

inferensial. 

 

3.8.1 Teknik Analisis Data Deskriptif 

 Muhidin & Abdurahman (2009:53) menyatakan bahwa: 

 Teknik analisis data penelitian secara deskriptif dilakukan melalui 
statistika deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat generalisasi 
hasil penelitian. 
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Analisis data ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Untuk menjawab rumusan masalah 

no.1 dan rumusan masalah no.2, maka teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif, yakni untuk mengetahui tingkat motivasi kerja dan untuk 

mengetahui tingkat produktivitas kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah di 

Pemerintahan Kota Cimahi. 

Termasuk dalam teknik analisis data statistik deskriptif antara lain 

penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, persentase, frekuensi, perhitungan 

mean, median atau modus. Untuk mempermudah dalam mendeskripsikan variabel 

penelitian, digunakan kategori tertentu yang mengacu pada rata-rata skor kategori 

angket yang diperoleh dari responden. Pada penelitian ini kategori akan dibagi 

menjadi 3 yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Untuk mengetahui jarak rentang pada 

interval pertama sampai dengan interval ketiga digunakan rumus sebagai berikut: 

Rentang = skor maksimal – skor minimal 

Lebar Interval = rentang/banyaknya interval 

Diperoleh hasil perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 7 

Hasil Perhitungan Mencari Lebar Interval 

 

Variabel 

Motivasi Produktivitas Kerja  

Skor Maksimal 5.5 5.7 

Skor Minimal 1.0 1.0 

Rentang 4.5 4.7 

Interval 1.5 1.6 

 

Selanjutnya dapat disajikan kriteria penafsiran seperti pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 3. 8 

Kriteria Penafsiran Deskripsi 

Kategori 
Rentang 

X Y 

Rendah 1,0 – 2,5 1,0 – 2,6 

Sedang 2,6 – 4,1 2,7 – 4,3 

Tinggi 4,2 – 5,7 4,4 – 6,0 
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3.8.2 Teknik Analisis Data Inferensial 

Analisis data inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

statistik parametrik. Sehubungan dengan data variabel terdapat data variabel yang 

diukur dalam bentuk skala ordinal, sementara pengolahan data dengan penerapan 

statistik parametrik mensyaratkan data sekurang kurangnya harus diukur dalam 

bentuk skala interval. Dengan demikian semua data ordinal yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti terlebih dahulu harus ditranformasikan menjadi skala 

interval dengan menggunakan Metode Succesive Internal (MSI). 

Metode Succesive Internal (MSI) dapat dioperasikan dengan salah satu 

program tambahan pada Microsoft Excel, yaitu Program Succesive Internal. 

Langkah kerja yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Input skor yang diperoleh pada lembar kerja (worksheet) Excel. 

2. Klik “Analize” pada Menu Bar. 

3. Klik “Succesive Internal” pada Menu Analize, hingga muncul kotak dialog 

“Method Of Succesive Internal”. 

4. Klik “Drop Down” untk mengisi Data Range pada kotak dialog Input, 

dengan cara memblok skor yang akan diubah skalanya. 

5. Pada kotak dialog tersebut, kemudian check list () Input Label in First 

now. 

6. Pada Option Min Value isikan/pilih 1 dan Max Value isikan/pilih 5. 

7. Masih pada Option, check list () Display Summary. 

8. Selanjutnya pada Output, tentukan Cell Output, hasilnya akan ditempatkan 

di sel  mana. Lalu klik “OK”. 

 

3. 9 Uji Hipotesis 

 Hipotesis yaitu merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris dan dengan pengujian 

tersebut maka akan didapat suatu keputusan untuk menolak atau menerima suatu 

hipotesis. Sedangkan pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan 

menghasilkan suatu keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis ini. 
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Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis secara umum adalah sebagai 

berikut: 

1) Merumuskan Hipotesis Statistik 

 Permasalahan yang dirumuskan adalah: adakah pengaruh yang positif dan 

signifikan antara motivasi terhadap produktivitas kerja pegawai Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) di Pemerintah Kota Cimahi. 

Pada penelitian ini, alat yang digunakan untuk meramalkan nilai pengaruh 

antara variabel X dan variabel Y yaitu menggunakan analisis regresi linier 

sederhana. Langkah-langkah uji keberartian regresi adalah sebagai berikut 

(Somantri & Muhidin, 2006:245): 

1. Menentukan rumus hipotesis H0 dan H1 

H0 : β = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara motivasi terhadap produktivitas kerja pegawai Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) di Pemerintah Kota Cimahi. 

H1 : β ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

motivasi terhadap produktivitas kerja pegawai Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) di Pemerintah Kota Cimahi. 

2. Membuat Persamaan Regresi 

 Persamaan  regresi  sederhana  menurut  Sugiyono  (2008:270) adalah  

sebagai berikut:   Y = a + bX 

Dimana :  

Y   = Variabel terikat 

X = Variabel bebas 

a   = Satuan bilangan yang merupakan nilai Y jika X = 0/konstanta 

b  = Koefisien regresi 

Rumus untuk mencari a dan b: 

   
      

 
   ̅    ̅ 

   
  (   )       

       (  ) 
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Keterangan: 

 ̅ = Rata-rata skor variabel X 

 ̅ = Rata-rata skor variabel Y 

  = Jumlah data populasi 

3. Uji Signifikansi Regresi 

 Langkah-langkah yang dilakukan untuk uji signifikansi yaitu sebagai 

berikut: 

1. Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi b/a (RJKReg (b/a)), dengan rumus: 

RJKReg (b/a) = JK Reg (b/a) 

2. Mencari jumlah kuadrat residu (JKRes), dengan rumus : 

 JKRes = ∑Y² - JK Reg (b/a)- JK Reg (a) 

3. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi a (RJKreg(a)) 

 RJKreg(a) = JKreg(a) 

4. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b/a (RJKreg(b/a)) 

 (RJKreg(b/a)) = JKreg(b/a) 

5. Mencari rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKRes) dengan rumus : 

RJKRes =  
     

    
 

6. Mencari nilai Fhitung dengan rumus :  

 Fhitung = 
             

      
 

7. Merencanakan nilai kritis (ɑ) yaitu 0,05 dengan derajat kebebasan untuk  

dbres = 1 dan dbres = n – 2 

8. Membandingkan nilai uji F terhadap nilai Ftabel dengan kriteria pengujian: 

jika nilai uji F ≥ nilai tabel F, maka tolak Ho. Dimana: 

Ftabel = F (1-ɑ) (dbreg (b/ɑ); (dbres) 

9. Membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini, kriteria kesimpulan adalah 

Tolak Ho, jika nilai hitung t atau F lebih besar dari nilai tabel t atau F. 
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2) Menghitung Koefisien Korelasi antara Variabel X dan Variabel Y 

 Untuk mengetahui hubungan variabel X (motivasi) dengan variabel Y 

(produktivitas kerja pegawai) dicari dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment dari Karl Pearson, yaitu: 

    
 (   )   (  )(  )

√[ (    )  (  )   ][ (    ) (  )  
]

 

Nilai  koefisien korelasi kemudian dikonsultasikan dengan tabel Guilford 

tentang batas-batas (r) untuk mengetahui derajat hubungan antar variabel X dan 

variabel Y. Maka dapat digunakan pedoman interpretasi koefisien korelasi seperti 

yang dituangkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3. 9 

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Interprestasi 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

         Sumber: Sugiyono 2013:257 

3) Menghitung Koefisien Determinasi 

 Analisis ini dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi 

untuk menghitung besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dengan 

menggunakan rumus koefisien determinasi yaitu :  

(Sugiyono, 2007:65) 

Dengan r2 dicari dengan rumus sebagai berikut: 

    
 (   )   (  )(  )

√[ (    )  (  )
  
 ][ (    ) (  )

  
]

 

KD = r2x100% 


