
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek dan Subyek 

 Berdasarkan judul penelitian , yaitu “Faktor Faktor Motivasi Kader Persyarikatan 

Muhammadiyah Dalam Bergabung Bersama Organisasi Muhammadiyah (di tinjau dari teori 

Frederick Hezrberg ) ” maka subyek yang kami akan ambil adalah Warga Muhammadiyah di 

kecamatan Wirobrajan Kota Jogjakarta atau dalam struktural Muhammadiyah adalah Warga 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Wirobrajan dengan mempunyai 4 ranting di 

bawahnya, kuisioner dibagikan kepada yang sudah mempunyai NBM (Nomor Baku 

Muhammadiyah) sebagai bukti keanggotaan persyarikatan. Karena selama ini Warga 

Muhammadiyah di Wirobrajan kurang mendapat perhatian sebagai obyek penelitian serta ingin 

mengetahui bagaimana faktor faktor motivasi di kecamatan Wirobrajan kota Jogjakarta. 

 

B. Jenis Data 

 Data yang digunakan data primer adalah merupakan data yang langsung  yang sifatnya 

didapat secara langsung dari lapangan bisa berupa observasi serta penyebaran kuisioner.  

 

C. Populasi 

Responden pada penelitian ini adalah semua warga Muhammadiyah  yang berdomisili 

di kecamatan Wirobrajan dengan 100 kuisioner yang disebarkan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Data primer, data primer merupakan data yang langsung memberikan keterangan pada 

penelitian yang sifatnya didapat secara langsung dari lapangan bisa berupa observasi ataupun 

penyebaran kuisioner. Dalam penelitian ini sumber data primer didapat melalui kuisioner 



langsung yang dibagikan kepada warga Muhammadiyah di cabang Wirobrajan. Untuk 

menghindari adanya bias peneliti harus yakin bahwa responden mengerti kuisioner yang 

dibagikan.  

 

E. Tahap Pengumpulan Data 

 Terdapat tiga tahap pengumpulan data dalam penelitian ini, simulai daritahap 

orientasi, tahap eksplorasi, dan juga tahap member check : 

1. Tahap Orientasi 

Tahap orientasi pada tahap ini dilakukan survei awal atau prasurvei pada 

Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Fokusnya adalah pada warga 

Muhammadiyah di kecamatan Wirobrajan Kota Jogjakarta atau dalam struktural 

Muhammadiyah adalah Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Wirobrajan 

dengan mempunyai 4 ranting di bawahnya, kuisioner dibagikan kepada anggota 

yang sudah mempunyai NBM (Nomor Baku Muhammadiyah) sebagai bukti 

keanggotaan persyarikatan. 

2. Tahap Eksplorasi 

 Tahap eksplorasi Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data di lokasi. 

Dalam tahap ini Penyebaran Kuisioner dilakukan pada narasumber-narasumber di 

Kecamatan Wirobrajan yang terkait langsung dalam penelitian ini. Dokumentasi 

juga dilakukan untuk memperkuat data-data yang ada. 

3. Tahap member check 

 Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, langkah terakhir adalah 

melakukan audit dan pengecekan keabsahan data. Hal ini dilakukan agar data-data 

yang sudah diperoleh memang sudah sesuai dengan sumber aslinya. 

F. Uji Kualitas dan Instrumen  



 Instrumen penelitian (kuisioner) yang baik harus memenuhi persyaratan yaitu valid dan 

reliabel. Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner perlu dilakukan pengujian atas 

kuisioner dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Karena validitas dan 

reliabilitas ini bertujuan untuk menguji apakah kuesioner yang disebarkan untuk mendapatkan 

data penelitian adalah valid dan reliabel, maka untuk itu, penulis juga akan melakukan kedua 

uji ini terhadap instrumen penelitian (kuisioner). 

a. Uji Validitas 

Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji 

validitas menggunakan Pearson Product Moment Correlation. Suatu variabel 

dikatakan valid jika nilai < 0,05 Ghazali (2011) 

 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauh mana stabilitas dan 

konsistensi dari alat pengukur yang digunakan, sehingga memberikan hasil yang relatif 

konsisten jika pengukuran tersebut diulangi. Pengukuran realibilitas didasarkan pada 

indeks numerik yang disebut koefisien. Dalam penelitian pengujian kualitas data yang 

sering dilakukan adalah uji reliabilitas untuk reliabilitas konsistensi internal. Dikatakan 

reliabilitas jika nilai cronbach’s alpha> 0,6 Ghozali (2011). 

 

G. Alat analisis data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi 

normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi 



pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu bahwa uji 

normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak dilarang tetapi 

model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya bukan pada masing-

masing variabel penelitian. 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, uji Chi 

Square, Skewness dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov. Tidak ada metode 

yang paling baik atau paling tepat. Tipsnya adalah bahwa pengujian dengan metode 

grafik sering menimbulkan perbedaan persepsi di antara beberapa pengamat, 

sehingga penggunaan uji normalitas dengan uji statistik bebas dari keragu-raguan, 

meskipun tidak ada jaminan bahwa pengujian dengan uji statistik lebih baik dari 

pada pengujian dengan metode grafik. 

2. Uji Beda Instrumen  

dalam penelitian Rizki 2012 disebutkan uji beda instrumen digunakan untuk 

mencari perbedaan, baik antara dua sampel data atau antara beberapa sampel data. 

Dalam kasus tertentu juga bisa mencari perbedaan suatau sampel dengan nilai 

tertentu. Terdapat jenis uji beda yang lain selain berdasarkan jumlah kelompok 

sampel yang di uji. Sebagai contoh jumlah sampel pada masing-masing kelompok 

juga menentukan jenis data uji bedea yang digunakan. Jika dua kelompok 

mempunyai anggota yang sama yang sama dengan mempunyai korelasi maka 

dipergunakan uji sampel berpasangan (paired test), dan jika jumlah anggota 

kelompok berbeda, tentunya tidak berkorelasi menggunakan uji beda yang lain 

seperti t test atau mann-whitney U-test. 

 

 

 



 

 

 


