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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Objek dan tujuan dari suatu penelitian akan menentukan jenis penelitian 

yang dipergunakan. Berdasarkan objek serta tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan, jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

explanatory research (penelitian penjelasan).  Jenis metode penelitian ini dipilih 

untuk menjelaskan variabel-variabel yang hendak diteliti dan kemudian menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya tentang hubungan sebab-akibat antar 

variabel.  

Menurut Sugiyono (2009) dalam Prabowo (2012:55), penelitian 

explanatory merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan kedudukan 

variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel 

yang lain. Jenis data adalah data kuantitatif serta data kualitatif yang berfungsi 

sebagai pendukung. 

Data kuantitatif adalah ukuran yang dicatat berdasarkan skala numerik. 

Sedangkan data kualitatif adalah ukuran yang tidak dapat diukur berdasarkan 

skala numerik, data kualitatif hanya dapat diklasifikasikan ke dalam satu dari 

sekelompok kategori (Sincich, 2010:15). 

Variabel-variabel penelitian yang digunakan adalah motivasi berprestasi 

pengaruhnya terhadap komitmen organisasional dan produktivitas kerja pada 
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Pegawai Negeri Sipil (PNS) Fungsional yang bekerja di Badan Pelaksana 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Gresik. 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2006) dalam Nasichudin (2013:48) 

apabila terdapat data yang sama peneliti menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, maka penelitian tersebut tidak lagi 

dinamakan penelitian diskriptif melainkan penelitian pengujian hipotesis atau 

explanatory research (penelitian penjelasan).  

Dengan demikian pemilihan jenis penelitian ini memiliki kesesuaian 

dengan tujuan penelitian yang pada dasarnya menjelaskan ada atau tidaknya 

pengaruh langsung dan tidak langsung antara motivasi berprestasi dan komitmen 

organisasional terhadap produktivitas kerja pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Fungsional yang bekerja di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, 

dan Kehutanan Kabupaten Gresik. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

 Menurut Sincich (2010:6) populasi adalah sekumpulan unit (biasanya 

orang, benda, transaksi atau kejadian) yang ingin kita pelajari. 

Populasi yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah Penyuluh 

yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 57 orang Penyuluh, 

jumlah tersebut di dapatkan berdasarkan daftar nama Penyuluh yang bekerja pada 

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten 



69 
 

Gresik tahun 2013. Sehingga Penyuluh yang masih berstatus Tenaga Harian Lepas 

(THL) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak termasuk sebagai 

responden yang diteliti. 

 

3.2.2. Sampel 

Sampel menurut Sincich (2010:7) adalah subset unit-unit dari suatu 

populasi atau dapat juga berarti semua kumpulan output (objek atau angka) yang 

dihasilkan oleh proses. 

Menurut Arikunto (2006) dalam Nasichudin (2013:50) bila objek atau 

subjek yang diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sampel yang diambil dari populasi 

harus benar-benar mewakili (representative). Dalam penelitian ini, teknik yang 

digunakan adalah sampel jenuh yaitu seluruh populasi dijadikan sampel (Sugiono, 

2008 dalam Nassichudin, 2013:50). 

Menurut Arikunto (2009) dalam Prabowo (2012:56) penelitian populasi 

adalah penelitian yang dilakukan terhadap lingkup yang luas, dengan semua 

subjek penelitian dan kesimpulannya berlaku bagi semua subjek penelitian 

tersebut.  

Populasi yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah Penyuluh 

yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 57 orang Penyuluh, 

jumlah tersebut di dapatkan berdasarkan daftar nama Penyuluh yang bekerja pada 

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten 

Gresik tahun 2013. Sehingga Penyuluh yang masih berstatus Tenaga Harian Lepas 
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(THL) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak termasuk sebagai 

responden yang diteliti. 

 

3.3. Data 

3.3.1. Jenis Data 

Menurut Riduwan (2005) dalam Nasichudin (2013:51) data berdasarkan 

jenisnya dibedakan menjadi : 

1) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka. Data ini 

diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Data 

kuantitatif bersifat objektif dan bisa ditafsirkan oleh semua orang. 

2) Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, 

kerakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Data ini biasanya 

didapat dari wawancara dan bersifat subjektif sebab data tersebut ditafsirkan 

lain oleh orang yang berbeda. Data kualitatif dapat diangkakan dalam bentuk 

ordinal atau ranking. 

 

3.3.2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, menurut Oei (2010) 

dalam Nasichudin (2013:51) adalah sebagai berikut : 
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1) Data Primer 

Data  primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari 

responden yang diteliti. Pada penelitian ini data primer adalah data yang 

diperoleh dari hasil diskusi, wawancara, hasil kuisioner dari Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) Fungsional di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan 

dan Kehutanan Kabupaten Gresik. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, 

misalnya dalam bentuk tabel atau diagram.  

Data sekunder dapat pula diartikan sebagai data yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung untuk mendukung penelitian. Pada penelitian ini data 

sekunder berupa data statistik, jurnal, skripsi dan buku litelatur. 

 

3.3.3. Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara 

Menurut Usman (2006:57) dalam Hutapea (2011:34) wawancara 

adalah tanya jawab lisan antar 2 (dua) orang atau lebih secara langsung 

dengan tujuan untuk mendapatkan data dari tangan pertama (data primer), 

sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lainnya.  

2) Kuisioner atau angket 

Merupakan kumpulan pertanyaan yang secara logis berhubungan 

dengan masalah penelitian dan setiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban 

yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. 



72 
 

Kuisioner diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Fungsional 

yang bekerja di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan Kabupaten Gresik untuk mengetahui produktivitas kerja Penyuluh. 

Selain itu kuisioner juga diberikan untuk menggali informasi lebih dalam 

mengenai motivasi berprestasi yang dimiliki oleh masing-masing individu 

serta tingkat komitmennya terhadap organisasi dimana Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) fungsional yang berprofesi sebagai Penyuluh tersebut bertugas. 

3) Dokumentasi 

Yakni membandingkan laporan peneliti sebelumnya, buku-buku 

referensi serta artikel yang diakses dari internet. Pada teknik ini peneliti 

memindahkan data yang relevan dari suatu sumber data yang berupa informasi 

atau dokumen yang diperlukan. 

 

3.4. Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran 

3.4.1. Definisi Operasional Variabel 

Sugiyono (2008) dalam Nasichudin (2013:53) menyatakan bahwa variabel 

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

memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. 

Untuk memudahkan penelitian dan mengetahui variabel-variabel yang 

akan digunakan, maka diperlukan kegiatan yang harus dilaksanakan yang 

biasanya disebut dengan definisi operasional.  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel endogen dan 

variabel eksogen. Variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi saja atau 
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variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Sedangkan variabel eksogen 

adalah variabel yang mempengaruhi saja. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) 

variabel endogen yaitu komitmen organisasional dan produktivitas kerja, serta 1 

(satu) variabel eksogen yaitu motivasi berprestasi. Variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1) Variabel Bebas (X) sebagai Variabel Eksogen 

Variabel bebas atau sering disebut juga sebagai independent variable 

adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2009:39 dalam Pinandito, 

2011:51).  

Motivasi berprestasi adalah dorongan yang ada dalam diri karyawan 

untuk melaksanakan tanggung jawab atas tugas-tugas yang dibebankan 

dengan sebaik-baiknya sehingga mampu mencapai prestasi kerja yang optimal 

dengan predikat terpuji. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan 

adalah motivasi berprestasi. Dalam variabel motivasi berprestasi terdapat 

indikator-indikator yang diukur antara lain : 

a. Kreativitas 

Adapun item dari indikator kreativitas ini adalah : 

1. Tertantang untuk bekerja lebih baik dari waktu ke waktu. 

2. Dorongan untuk menggunakan potesi diri lebih maksimal. 

b. Efisiensi kinerja 

Adapun item dari indikator efisiensi kerja ini adalah : 

1. Melaksanakan pekerjaan yang diberikan secara tepat dan cermat. 
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2. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar perusahaan, dengan 

maupun tanpa pengawasan supervisor. 

c. Pencapaian hasil atas prestasi karyawan 

Adapun item dari indikator ini adalah : 

1. Penghargaan prestasi dalam bentuk peningkatan upah atau gaji. 

2. Pujian langsung dari atasan atas peningkatan hasil kerja 

2) Variabel Intervening (Z) sebagai Variabel Endogen 

Variabel Intervening atau disebut juga variabel Mediator adalah tipe 

variabel-variabel yang mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak 

langsung hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel-variabel 

terikat (Indriantoro dan Supomo, 2002:66 dalam Prabowo, 2012:58). 

Komitmen organisasional adalah keinginan anggota organisasi untuk tetap 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha 

keras bagi pencapaian tujuan organisasi. Dalam penelitian ini, variabel 

Intervening yang digunakan adalah Komitmen Organisasional. Dalam variabel 

komitmen organisasional terdapat indikator-indikator yang diukur antara lain : 

a. Karakteristik Pribadi 

Adapun item dari indikator karakteristik pribadi ini antara lain : 

1. Pekerjaan yang sesuai dengan usia. 

2. Waktu yang dilewati untuk bekerja. 

b. Pengalaman kerja 

Adapun item dari indikator pengalaman kerja ini antara lain : 

1. Pekerjaan mempunyai dampak penting bagi orang lain. 

2. Umpan balik atau penilaian dari organisasi. 
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c. Besar dan / atau jumlah investasi atas taruhan sampingan individu 

Adapun item dari indikator besar dan / atau jumlah investasi atas 

taruhan sampingan individu ini antara lain : 

1. Merasa maksimal bekerja bagi organisasi. 

2. Merasa rugi apabila meninggalkan organisasi. 

d. Pengalaman sosialisasi selama berada dalam organisasi 

Adapun item dari indikator pengalaman sosialisasi selama berada 

dalam organisasi ini antara lain : 

1. Merasa sudah seharusnya tetap berada dalam organisasi. 

2. Perusahaan telah memberikan kontribusi atau peran dalam kehidupan 

saya. 

3) Variabel Terikat (Y) sebagai Variabel Endogen 

Variabel terikat atau disebut juga dependent variable merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas (Sugiyono, 2009:40 dalam Pinando, 2011:51). 

Produktivitas kerja adalah hasil yang di dapat dari setiap proses 

produksi dengan menggunakan satu atau lebih faktor produksi 

(Mulyono,2004:3 dalam Prabowo, 2012:41). Dalam penelitian ini, variabel 

terikat yang digunakan adalah Produktivitas Kerja. Dalam variabel 

produktivitas kerja terdapat indikator-indikator yang diukur antara lain : 

a. Mutu 

Adapun item dari indikator mutu ini antara lain : 

1. Berusaha menjadi lebih baik dari hari kemarin. 

2. Kemampuan dalam meningkatkan hasil kerja. 
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b. Kemampuan 

Adapun item dari indikator kemampuan ini antara lain : 

1. Bekerja dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki. 

2. Bekerja dengan mengikuti perkembangan teknologi yang menunjang 

pekerjaan. 

c. Semangat kerja 

Adapun item dari indikator semangat kerja ini antara lain : 

1. Termotivasi datang ke tempat kerja. 

2. Bersemangat dalam menyelesaikan tugas. 

Berikut adalah definisi operasional mengenai indikator-indikator masing-

masing variabel pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Penelitian Indikator  Item 

Motivasi Berprestasi (X) 

Motivasi berprestasi adalah 

dorongan yang ada dalam diri 

karyawan untuk melaksanakan 

tanggung jawab atas tugas-
tugas yang dibebankan dengan 

sebaik-baiknya sehingga 

mampu mencapai prestasi 

kerja yang optimal dengan 

predikat terpuji. Dalam 

penelitian ini, variabel bebas 

yang digunakan adalah 

motivasi berprestasi. 

Hutapea, 2011:35 

1. Kreativitas Individu 
1. Tertantang untuk bekerja 

lebih baik dari waktu ke 

waktu. 

2. Dorongan menggunakan 

potensi diri secara 
maksimal. 

2. Efisiensi Kinerja 
3. Melaksanakan pekerjaan 

yang diberikan secara tepat 
dan cermat. 

4. Menyelesaikan pekerjaan 

sesuai standar perusahaan, 

dengan maupun tanpa 
pengawasan supervisor. 

3. Pencapaian hasil atas 

prestasi karyawan 

5. Penghargaan prestasi 

dalam bentuk peningkatan 
upah atau gaji. 

6. Pujian langsung dari 

atasan atas peningkatan 

hasil kerja. 

Komitmen Organisasional 

(Z) 

Komitmen Organisasional 

adalah keinginan anggota 

organisasi untuk tetap 

mempertahankan 

keanggotaannya dalam 

organisasi dan bersedia 

berusaha keras bagi 

pencapaian tujuan organisasi. 
Dalam penelitian ini, variabel 

mediator yang digunakan 

adalah komitmen 

organisasional. 

Nasichudin (2013:56) 

1. Karakteristik Pribadi 
1. Pekerjaan yang sesuai 

dengan usia. 

2. Waktu yang dilewati untuk 
bekerja. 

2. Pengalaman kerja 
3. Pekerjaan mempunyai 

dampak penting bagi orang 
lain. 

4. Umpan balik atau 

penilaian dari organisasi. 

3. Besar dan / atau jumlah 
investasi atas taruhan 

sampingan individu 

5. Merasa maksimal bekerja 
bagi organisasi. 

6. Merasa rugi apabila 

meninggalkan organisasi. 

4. Pengalaman sosialisasi 
selama berada dalam 

organisasi 

7. Merasa sudah seharusnya 
tetap berada di organisasi. 

8. Perusahaan telah 

memberikan kontribusi 
atau peran dalam 

kehidupan saya. 
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Lanjutan Tabel 3.1. 

Variabel Penelitian Indikator Item 

Produktivitas Kerja (Y) 

Produktivitas kerja adalah 

hasil yang di dapat dari setiap 

proses produksi dengan 

menggunakan satu atau lebih 
faktor produksi. Dalam 

penelitian ini, variabel terikat 

yang digunakan adalah 

produktivitas kerja. 

Sutrisno dalam Prabowo (2012:61) 

1. Mutu 
1. Berusaha menjadi lebih 

baik dari hari kemarin 

2. Kemauan dalam 

meningkatkan hasil kerja. 

2. Kemampuan 
3. Bekerja dengan keahlian 

dan pengetahuan yang 

dimiliki. 

4. Bekerja mengikuti 
perkembangan teknologi 

yang menunjang 

pekerjaan. 

3. Semangat Kerja 
5. Termotivasi datang ke 

tempat kerja. 

6. Bersemangat dalam 

menyelesaikan tugas. 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2013 

 

3.4.2. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur 

(Sugiyono, 2009:32 dalam Prabowo, 2012:65). Dalam penelitian ini, skala 

pengukuran yang digunakan adalah model skala sikap, sehingga penelitian akan 

lebih ditekankan kepada pengukuran sikap. 

Bentuk model skala sikap yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah Skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala 

Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 
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Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-

item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. 

Tentang penggunaan metode ini untuk setiap pertanyaan disediakan 5 

(lima) pilihan jawaban. Skor tersebut akan bergeser antara nilai satu sampai 

dengan lima. Sistem skor dengan lima skala tersebut menurut Sugiyono dalam 

Nasichudin (2013:59) adalah sebagai berikut : 

1. Sangat setuju/selalu/sangat positif, diberi skor 5 

2. Setuju/sering/positif, diberi skor  4 

3. Netral/ragu-ragu/kadang-kadang, diberi skor  3 

4. Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif, diberi skor  2 

5. Sangat tidak setuju/tidak pernah/sangat negatif, diberi skor 1 

 

3.5. Metode Pengujian Instrumen Penelitian 

3.5.1. Uji Validitas 

Validitas ini menunjukkan sejauh mana tingkat ketepatan penggunaan alat 

ukur tersebut terhadap gejala apa yang diukur. Karena data yang dikumpulkan 

berasal dari kuisioner, maka kuisioner yang disusun juga harus mengukur apa 

yang diukur atau dengan kata lain pengujian validitas ini menggunakan data-data 

variabel yang diteliti. 

Menurut Arikunto (2002:144) dalam Hutapea (2011:42) validitas adalah 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu 

instrumen. Sehingga suatu instrumen yang valid atau sahih memiliki tingkat 
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validitas yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Jadi uji validitas ini dilakukan untuk 

mengetahui item-item yang tersaji dalam kuisioner benar-benar mampu 

mengungkapkan dengan pasti apa yang akan kita teliti. 

Menurut Sugiyono (2008) dalam Nasichudin (2013:61) suatu instrumen 

pengukur dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut 

dapat memberikan hasil ukur yang sesuai dengan tujuan dilakukannya 

pengukuran. 

Menurut Arikunto (2002) dalam Hutapea (2011:42) valid tidaknya suatu 

item instrumen dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi Product 

Moment Pearson (i) dengan level signifikan 5% dengan nilai kritisnya, dimana r 

dapat digunakan rumus sebagai berikut : 

r   =   
                 

                           
 

Dimana :  r  = Koefisien korelasi 

 X = Skor butir 

 Y = Skor total butir 

 n = jumlah sampel (responden)  

Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka dinyatakan 

valid dan jika sebaliknya dinyatakan tidak valid. 

Sugiyono (2003:86) dalam Hutapea (2011:42) menyatakan bahwa jika 

nilai r hitung lebih besar dari alpha tertentu signifikan sehingga disimpulkan 

bahwa butir pertanyaan atau pertanyaan itu valid.  
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Sedangkan Budi dan Prawira (2007:247) dalam Hutapea (2011:42) 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

Alat ukur yang dapat digunakan dalam pengujian validitas suatu kuisioner 

adalah angka hasil korelasi antar skor pernyataan dan skor keseluruhan pertanyaan 

responden terhadap informasi dalam kuisioner. Hasil korelasi tersebut dapat 

diketahui dengan cara, yaitu : 

Pengujian validitas dengan SPSS adalah menggunakan angka r hasil 

korelasi pearson yang dihasilkan melalui sub menu correlate pada pilihan 

Bivariate. 

 

3.5.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Uji reliabilitas data dapat 

menggunakan pendekatan Alpha dengan rumus sebagai berikut (Ghozali, 2005:45 

dalam Hutapea, 2011:43) : 

r = ( 
 

   
 ) (1 -  

   
  

  
  ) 

Dimana : r = realibilitas instrument 

 k = banyak butir pertanyaan 

    
 
 = jumlah variasi butir 

   
        = varians total 
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Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya instrumen pengambil data dari 

suatu penelitian dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien realibilitas 

(coefficient reliability). Nilai koefisien reliabilitas berkisar antara 0 sampai 1. 

Apabila nilai koefisien tersebut mendekati 1, maka instrumen tersebut semakin 

reliabel. Ukuran yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan tersebut reliabel, 

apabila nilai Cronbach Alpha di atas 0,6 (Arikunto, 2002:172). 

Pengujian reliabilitas dengan SPSS adalah menggunakan nilai Cronbach’s 

Alpha yang harus lebih besar dari 0.6 yang dihasilkan melalui sub menu Scale 

pada pilihan Reliability Analysis. 

 

3.6. Metode Analisis Data 

Tujuan dari penggunaan teknik adalah untuk menyederhanakan data yang 

ada dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, lebih mudah dibaca, serta lebih 

mudah dijelaskan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun metode 

analisis data yang akan digunakan dalam pembuktian hipotesis-hipotesis 

penelitian adalah sebagai berikut : 

 

3.6.1. Analisis Deskriptif 

Menurut Ghozali (2005:112) dalam Hutapea (2011:48) analisis deskriptif 

digunakan untuk menjabarkan distribusi item dari masing-masing variabel yang 

telah diteliti, data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya ditabulasi dalam tabel 

dan dilakukan pembahasan secara deskriptif. Ukuran deskriptifnya adalah 

pemberian skorsing angka maupun dalam bentuk presentase. 
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Sugiyono (2008) dalam Nasichudin (2013:63) menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Jadi, setelah 

keseluruhan data terkumpul, maka kegiatan selanjutnya adalah mengolah data, 

kemudian mentabulasikan data ke dalam tabel dan membahas data yang telah 

diolah secara deskriptif. 

 

3.6.2. Uji Normalitas 

Santoso (2000) dalam Nasichudin (2013:64) menjelaskan bahwa uji 

normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

penganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Menurut Sujarweni dan Wiratna (2007:55) dalam Hutapea (2011:46) 

sumber pesan (distribusi) normal merupakan sumber pesan teoritis (distribusi 

teoritis) dari variabel random yang kontinyu. Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. 

Model regresi yang baik adalah mendekati normal dan salah satu cara 

untuk menggunakan uji asumsi normalitas adalah dengan analisis grafik (Ghozali, 

2005:110) dalam Hutapea (2011:46). 

Menurut Santoso (2000) dalam Nasichudin (2013:65) untuk menguji 

apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan 

penelitian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing 

variabel. Jika nilai signifikan lebih besar dari α = 0,05 maka asumsi normalitas 
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terpenuhi. Nilai Kolmogorov-Smirnov hitung dalam pengujian statistik dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov diberi simbol Dn yang dapat diperoleh dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

Dn = MAX1 Fe – Fo I 

Dimana : 

 Dn = deviasi absolute yang tertinggi berupa selisih 

tertinggi antara Fe dan Fo 

 Fe = frekuensi harapan 

 Fo = frekuenso observasi 

 

Selain dengan uji Kolmogorov-Smirnov, uji normalitas juga menggunakan 

Probability plot. Probability plot membandingkan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal 

dan ploting data residual akan membandingkan dengan garis diagonal.  

Jika distribusi data residual normal maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya mengikuti garis yang sebenarnya. Atau dapat dikatakan model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data menyebar menjauh dari 

garis-garis diagonalnya atau tidak mengikuti arah garis diagonalnya maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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3.6.3. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Pada penelitian ini, data yang ada diolah menggunakan analisis jalur (path 

analysis). Analisis jalur yang dikenal dengan Path Analysis dikembangkan 

pertama pada tahun 1920-an oleh seorang ahli genetika yaitu Sewall Wright 

(Joreskog dan Sorbom, 1996; Johnson dan Wichern, 1992 dalam Riduwan dan 

Sunarto, 2011:139).  

Analisis jalur merupakan model perluasan regresi yang digunakan untuk 

menguji keselarasan matriks korelasi dengan 2 (dua) atau lebih model hubungan 

sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. 

Menurut Riduwan dan Sunarto (2011:140) asumsi yang mendasari path 

analysis adalah sebagai berikut : 

1. Pada model path analysis, hubungan antar variabel adalah bersifat linier, 

adaptif, dan bersifat normal. 

2. Hanya sistem aliran kausal ke satu arah artinya tidak ada arah kausalitas yang 

berbalik. 

3. Variabel terikat (endogen) minimal dalam skala ukur interval dan ratio. 

4. Menggunakan sampel probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel. 

5. Observed variables diukur tanpa kesalahan (instrument pengukuran valid dan 

reliable) artinya variabel yang diteliti dapat diobservasi secara langsung. 

6. Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar 

berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan artinya model teori 
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yang dikaji atau diuji dibangun berdasarkan kerangka teoritis tertentu yang 

mampu menjelaskan hubungan klausalitas antar variabel yang diteliti. 

Berdasarkan paparan tersebut diatas, alasan peneliti menggunakan analisis 

jalur karena peneliti ingin melakukan kajian tentang pengaruh langsung motivasi 

berprestasi terhadap produktivitas kerja, serta pengaruh tidak langsung motivasi 

berprestasi melalui komitmen organisasional terhadap produktivitas kerja Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) fungsional di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan. 

 

3.6.3.1.Istilah Dalam Analisis Jalur (Path Analysis) 

1) Model Jalur 

Model jalur ialah suatu diagram yang menghubungkan antara variabel 

bebas, perantara dan tergantung. Pola hubungan ditunjukkan dengan 

menggunakan anak panah. Anak panah tunggal menunjukkan hubungan 

sebab-akibat antara variabel-variabel eksogen atau perantara dengan variabel 

tergantung atau lebih. Anak panah juga menghubungkan kesalahan (variabel 

residue) dengan variable endogen masing-masing. Anak panah ganda 

menunjukkan korelasi antara pasangan variabel-variabel eksogen. 

2) Jalur penyebab untuk suatu variabel yang diberikan meliputi : jalur-jalur arah 

dari anak-anak panah menuju ke variabel tersebut, serta jalur-jalur korelasi 

dari semua variabel endogen yang dikorelasikan dengan variabel-variabel 

yang lain yang mempunyai anak-anak panah menuju ke variabel yang telah 

ada. 
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3) Variabel Eksogen 

Variabel – variabel eksogen dalam suatu model jalur ialah semua 

variabel yang tidak ada penyebab-penyebab eskplisitnya atau dalam diagram 

tidak ada anak-anak panah yang menuju kearahnya, selain pada bagian 

kesalahan pengukuran.  

4) Variabel Endogen 

Variabel endogen ialah variabel yang mempunyai anak-anak panah 

menuju kearah variabel tersebut. Variabel yang termasuk didalamnya ialah 

mencakup semua variabel perantara dan tergantung. Variabel 

perantara endogen mempunyai anak panah yang menuju kearahnya dan dari 

arah variabel tersebut dalam suatu model diagram jalur. Sedang variabel 

tergantung hanya mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya atau dapat 

disebut juga sebagai variabel dependen. 

5) Koefisien Jalur / Pembobotan Jalur 

Koefesien jalur adalah koefisien regresi standar atau disebut ‘beta’ 

yang menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel bebas terhadap 

variabel tergantung dalam suatu model jalur tertentu. 

6) Variabel Laten 

Variabel laten dapat didefinisikan sebagai variabel penyebab yang 

tidak dapat diobservasi secara langsung (unobservable). Contohnya adalah 

variabel laten motivasi. Tidak bisa diobservasi secara langsung, namun 
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melalui variabel manifest-nya (indikator) seperti kerja keras, pantang 

menyerah, tekun, teliti, dan lain-lain. 

7) Variabel Mediator (Intervening Variable) 

Variabel Mediator (Intervening Variable) adalah tipe variabel-variabel 

yang mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung hubungan 

antara variabel-variabel bebas dengan variabel-variabel terikat (Indriantoro 

dan Supomo, 2002:66 dalam Prabowo, 2012:58). 

 

3.6.3.2.Ketentuan Dalam Path Analysis 

Pada saat menggambarkan diagram jalur ada beberapa perjanjian : 

1) Hubungan antar variabel digambarkan oleh anak panah yang bisa berkepala 

tunggal ()  atau single headed arrow, dan berkepala dua () atau double 

headed arrow. 

2) Panah berkepala satu menunjukkan pengaruh dari sebuah variabel eksogen 

terhadap sebuah variabel endogen. Misalkan :   

 X1  X2 

3) Panah berkepala dua menggambarkan hubungan korelatif antar variabel 

eksogen. Misalkan: 

  X1        X2 

4) Tidak pernah seseorang bisa mengisolasi hubungan pengaruh secara murni 

artinya bahwa sesuatu kejadian banyak sekali yang mempengaruhinya, tetapi 

pada conceptual framework hanya dapat digambarkan beberapa pengaruh 
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yang bisa diamati. Variabel lainnya yang tidak bisa digambarkan (tidak bisa 

diukur) diperlihatkan oleh suatu variabel tertentu yang disebut residu dan 

diberi simbol dengan . 

Langkah-langkah path analysis adalah sebagai berikut : 

1) Menyusun Model Kausal 

Gambar 3.1. Model Kausal 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram jalur memberikan secara eksplisit hubungan kausalitas antar 

variabel berdasarkan pada teori. Anak panah menunjukkan hubungan antar 

variabel. Model bergerak dari kiri ke kanan dengan implikasi prioritas 

hubungan kausal variabel yang dekat ke sebelah kiri. Setiap nilai P 

menggambarkan jalur dan koefisien jalur.  

Berdasarkan pada gambar model jalur diajukan hubungan berdasarkan 

teori bahwa Motivasi Berprestasi (X) mempunyai hubungan langsung dengan 

Produktivitas Kerja (Y) = P1. Namun demikian Motivasi Berprestasi (X) juga 

mempunyai hubungan tidak langsung terhadap Produktivitas Kerja (Y) yaitu 

P2 
Komitmen 

Organisasional (Z) 

Produktivitas 

Kerja (Y) 

Motivasi 

Berprestasi (X) 

P3 

Ɛ2 Ɛ1 

 

P1 
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dari Motivasi Berprestasi (X) terhadap Komitmen Organisasional (Z) = P2 

terlebih dahulu sebelum menuju Produktivitas Kerja (Y) = P3.  

Total pengaruh hubungan dari Motivasi Berprestasi (X) ke 

Produktivitas Kerja (Y) sama dengan pengaruh langsung Motivasi Berprestasi 

(X) terhadap Produktivitas Kerja (Y) = koefisien path P1, ditambah pengaruh 

tidak langsung yaitu koefisien path dari Motivasi Berprestasi (X) terhadap 

Komitmen Organisasional (Z) = P2 dikalikan dengan koefisien path dari 

Komitmen Organisasional (Z) terhadap Produktivitas Kerja (Y) = P3. 

2) Menyatakan Model dalam Persamaan, yaitu sebagai berikut : 

a. Persamaan 1 (satu), Zz =  α + P2motivasi berprestasi   +   Ɛ1 

Dimana : Zz : Komitmen Organisasional 

  P2    : Koefisien Korelasi antara X dan Z 

  Ɛ1 : Error dalam hubungan antara variabel X dan Z 

b. Persamaan 2 (dua), Zy =  α + P1motivasi berprestasi  + P3komitmen organisasional +  Ɛ2 

Dimana Zy : Produktivitas Kerja 

  P1    : Koefisien Korelasi antara X dan Y 

P3 : Koefisien Korelasi antara Z dan Y 

Ɛ2 : Error dalam hubungan antara variabel X dan Z 

dengan Y 

Dalam penelitian ini untuk mencari pengaruh tidak langsung 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) melalui variabel 

intervening (Z) adalah sebagai berikut : 
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PTL (X-Y) = P2 x P3 

Dimana : 

PTL (X-Y) :  pengaruh secara tidak langsung motivasi berprestasi (X) 

terhadap produktivitas kerja (Y) melalui komitmen 

organisasional (Z). 

P2 : Pengaruh tidak langsung motivasi berprestasi (X) terhadap 

komitmen organisasional (Y)  

P3    : Pengaruh langsung komitmen organisasional (Z) terhadap 

produktivitas kerja (Y) 

Sedangkan pengaruh error ditentukan sebagai berikut : 

Ɛi =        

Dimana Ɛi : pengaruh error 

  Ri
2 

: koefisien determiasi 

3) Theory Trimming 

Uji validitas koefisien path pada setiap jalur untuk pengaruh adalah 

sama dengan regresi, menggunakan nilai p dan uji t, yaitu pengujian koefisien 

regresi variabel dilakukan secara parsial. Berdasarkan teori trimming, maka 

jalur-jalur yang nonsignifikan dibuang, sehingga diperoleh model yang 

didukung oleh data empiris.  

Pada penelitian ini uji validitas menggunakan koefisien determinasi 

total dan berdasarkan pada teori sebelumnya untuk melakukan teori trimming. 
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Oleh sebab itu apabila dalam penelitian ini terdapat jalur yang tidak 

signifikan, maka jalur tersebut harus dibuang. 

4) Interpretasi Hasil 

a. Interpretasi koefisien determinasi total dan lintasan pengaruh yang 

signifikan. 

b. Menghitung pengaruh total dari setiap variabel yang mempunyai pengaruh 

kausal ke variabel terikat. 


