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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif karena data 

yang akan digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel adalah 

angka atau skala numerik. Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian 

kuantitatif merupakan metode penelitian berdasarkan dari hasil 

pengamatan maupun dengan teknik wawancara. Penelitian ini 

menganalisis pengaruh motivasi intrinsik terhadap kinerja pegawai 

dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Motivasi 

Intrinsik merupakan variabel independen, komitmen organisasi 

merupakan variabel intervening atau mediasi dan kinerja pegawai 

merupakan variabel dependen.  

B. Obyek dan Subyek Penelitian 

1. Obyek Penelitian 

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor 

Kecamatan Godean di Jalan Godean km 10 Senuko Sidoagung Godean 

Sleman Yogyakarta 55564, Kantor Kecamatan Moyudan di Jalan 

Gedongan-Klangon Sumberagung Moyudan Sleman Yogyakarta 

55772, Kantor Kecamatan Minggir di Jalan Kebonagung pojok 5 

Sendangagung Minggir Sleman Yogyakarta 55562, dan Kantor 
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Kecamatan Seyegan di Jalan Terwilen Margodadi Seyegan Sleman 

Yogyakarta 55561. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah semua pegawai Kecamatan di 

Sleman Barat yaitu di Kantor Kecamatan Godean, Kantor Kecamatan 

Moyudan, Kantor Kecamatan Minggir, dan Kantor Kecamatan 

Seyegan.  

Alasan memilih pegawai Kecamatan se Sleman Barat sebagai obyek 

karena Kantor ini berada dekat dengan rumah yang mungkin akan 

memudahkan untuk mengambil data ataupun keperluan lainnya yang 

akan digunakan dalam penelitian. Juga setelah dilihat dari pengamatan 

masih adanya pegawai yang kurang bisa menghargai waktu dan tidak 

peduli dengan tanggung jawab yang telah menjadi tugasnya.  

C. Populasi dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah totalitas dari semua obyek atau individu yang 

mempunyai karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti. 

Populasi yang digunakan dalam penlitian ini adalah semua Pegawai 

Kecamatan di Sleman Barat yang berjumlah 105 pegawai.  

2. Teknik Sampling 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling 

jenuh, yaitu teknik penentuan sampel dimana peneliti menggunakan 

semua anggota populasi untuk digunakan sebagai sampel menurut 
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Sugiyono (2014). Jadi seluruh pegawai pada Kecamatan di Sleman 

Barat akan dijadikan sebagai sampel. 

D. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah 

data yang dihasilkan secara langsung dari subyek penelitian melalui 

jawaban angket yang disampaikan kepada pegawai Kantor Kecamatan 

di Sleman Barat dengan format yang telah disiapkan oleh peneliti, 

adapun kuesioner meliputi pertanyaan mengenai motivasi intrinsik, 

komitmen organisasi, dan kinerja pegawai. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ini menggunakan kuisioner, menurut 

Sugiyono (2018) kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pengumpulan 

data dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung 

kepada pegawai yang bekerja pada Kantor Kecamatan di Sleman 

Barat, diharapkan dapat memberikan respon yang baik terhadap 

pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner tersebut. Cara peneliti 

mengumpulkan data ini dengan cara mendatangi pihak responden 

secara langsung dan memberikan kuisioner kepada para pegawai 

ketika jam istirahat serta menunggu dalam pengisian kuisioner.  
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E. Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Indikator Kuisioner 

Motivasi 

Intrinsik Keinginan dari dalam 

diri untuk melakukan 

suatu kegiatan demi 

tercapainya suatu 

tujuan (Kuvaas et al 

2017.  

Uni Dimensi Terdiri dari 6 item 

pertanyaan, 

menggunakan skala 

likert, dan diadopsi 

dari (Kuvaas et al 

2017). 

 

Komitmen 

Organisasi 

Komitmen Organisasi 

adalah kekuatan relatif 

identifikasi individu 

dan keterlibatan dalam 

suatu organisasi  

(Mowday et al 1982 

dalam Edison dkk 

2016). 

 

1. Keinginan 

memelihara 

keanggotaan 

dalam organisasi 

2. Keyainan dan 

penerimaan 

terhadap nilai 

dan tujuan 

organisasi 

3. Kesediaan 

bekerja keras 

sebagai bagian 

dari organisasi 

Mowday et al 

dalam (Curtis and 

Wrigt 2001). 

Terdiri dari 15 item 

pertanyaan 

menggunakan skala 

likert, dan diadopsi 

dari (Mowday et al 

dalam Luthans 

2006). 

 

Kinerja 

Pegawai 

Kinerja adalah proses 

kerja untuk mengetahui 

kemampuan dan hasil 

yang diberikan selama 

waktu pekerjaannya 

(Shan et al 2017).  

Uni Dimensi 

 

 

Terdiri dari 5 item 

pertanyaan 

menggunakan skala 

likert, dan diadopsi 

dari (Shan et al 

2017). 

 

 

Sugiyono (2018), skala ukur dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan kuesioner tertutup yang sudah disediakan jawabannya 

sehingga responden tinggal memilih. Kuesioner dalam penelitin ini 

menggunakan Skala Likert. Skor tertinggi menunjukkan sikap yang paling 
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positif atau most favourable terhadap gejala yang akan diteliti. Adapun 

pengukuran variabel pada tabel  penelitian tersebut adalah : 

Tabel 3.2 

            Skala Likert 

Klasifikasi Keterangan   Skor 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

N Netral/ Ragu-Ragu 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

    Sumber: Alfani, 2018 

Lalu jawaban dari responden tersebut akan di kategorikan dalam skala 

interval melalui rumus sebagai berikut:  

5 − 1

5
= 0,8 

Menurut Alfani (2018) dengan interval 0,80 jawaban responden dapat di 

katergorikan sebagai berikut: 

1 – 1,8    = Sangat Rendah / Sangat Tidak Baik 

1,8 – 2,6 = Rendah / Tidak Baik 

2,6 -3,4  = Cukup / Cukup 

3,4 – 4,2 = Tinggi / Baik 

4,2 – 5   = Sangat Tinggi / Sangat Baik 
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F. Uji Kualitas Instrumen 

  Uji yang digunakan untuk menguji kuliatas instrumen yaitu uji validitas 

dan reliabilitas. 

1. Uji Validitas 

Ghozali (2018) menyatakan uji validitas merupakan suatu uji 

instrumen data untuk mengukur sah atau valid tidaknya sebuah 

kuisioner. Jadi data yang valid itu adalah data yang tidak berbeda antara 

data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang memang terjadi 

pada obyek penelitian.  

Jika suatu nilai signifikan <dari α 0,05, maka variabel tersebut valid. 

Jika suatu nilai signifikan >dari α 0,05, maka variabel tersebut tidak 

valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilitas data atau 

temuan menurut Sugiyono (2018). Data yang tidak reliabel, tidak dapat 

di proses lebih lanjut karena akan menghasilkan kesimpulan yang bias, 

suatu alat ukur yang dinilai reliabel jika pengukuran tersebut 

menunjukan hasil-hasil yang konsisten dari waktu ke waktu. 

Jika nilai alpha > 0,60 maka reliabel 

Jika nilai alpha < 0,60 maka tidak reliabel 
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G. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2016) uji multikolinearitas adalah suatu uji 

asumsi klasik untuk mengetahui hubungan korelasi antar variable 

independent di dalam model regresi. Suatu model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (tidak terjadi 

multikonolieritas). Uji multikonolieritas dapat dilakukan dengan 

melihat nilai Tolerance,  jika nilai Tolerance> 0,10  maka tidak terjadi 

multikolonieritas di dalam model regresi. Selanjutnya dapat juga 

dengan melihat nilai VIF, jika nilai VIF < 10maka tidak terjadi 

multikolonieritas. Dan apabila nilai korelasi < 0,90 maka dinyatakan 

tidak terjadi multikolonieritas. 

2. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2016) uji autokorelasi adalah uji asumsi klasik 

yang digunakan  untuk menguji ada dan tidaknya suatu korelasi ada 

residual periode t dengan residual lainnya pada periode t sebelum. 

Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi, 

maka dapat menggunakan uji Durbin – Watson, apabila nila DW > du 

dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi dan model regresinya bisa 

dikatakan baik antar residual. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasititas adalah uji asumsi klasik yang digunakn 

untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual 
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satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila di grafik 

scatterplots terdapat titik-titik yang menyebar secara acak di angka 0 

pada sumbu Y dan dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

heteroskedastisitas.  

4. Uji Normalitas 

Ghozali (2016) menyatakan uji normalitas bertujuan apakah dalam 

model regresi tersebut nilai residualnya berdistribusi normal ataukah 

tidak. Untuk menguji ini menggunakan probability plot, yang dimana 

data dapat dikatakan normal apabila data penyebaran titik-titik 

tersebut berdekatan pada diagonal. Dan juga dapat menggunakan 

dengan uji statistik non – parametikKolmogorov – Smirnov, 

yangmenyatakan apabila nilai residual bernilai signifikan > 0,05 maka 

data berdistribusi normal. 

H. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan Analisa data yang 

digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel dalam penelitian 

ini adalah metode analisis jalur (path analys). Analisa jalur ini digunakan 

untuk mengetahui pengaruh tidak langsung dari motivasi intrinsik terhadap 

kinerja pegawai melalui komitmen organisasi.  
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Sumber : Ghozali (2016) 

Gambar 3.1 

Model Analysis Jalur (Path Analysis) 

 

Pada model analisis jalur tersebut menjelaskan hubungan langsung 

dan tidak langsung dari variabel motivasi intrinsik terhadap variabel 

kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening atau 

mediasi. p1 menunjukkan bahwa variabel motivasi intrinsik berpengaruh 

secara langsung terhadap variabel kinerja. Sedangkan pengaruh tidak 

langsung dari variabel motivasi intrinsik terhadap variabel kinerja 

ditunjukkan oleh p2 melalui variabel komitmen organisasi kemudian 

berpengaruh terhadap kinerja ditunjukkan dengan p3. Selanjutnya e1 

menjelaskan tentang jumlah varian variabel komitmen organisasi (variabel 

intervening) yang tidak dijelaskan oleh variabel motivasi intrinsik 

(variabel independen). Sedangkan e2 menunjukkan tentang jumlah varian 

variabel kinerja (variabel dependen) yang tidak diterapkan oleh variabel 

dari motivasi intrinsik.  

Pada analisis jalur (Path Analysis) terdapat persamaan untuk 

menentukan pengaruh tidak langsung dari variable motivasi intrinsik 
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terhadap kinerja pegawai melalui komitmen organisasi dengan persamaan 

tersebut ditunjukkan sebagai berikut: 

1. Komitmen Organisasi (X2)  = α + p2 Motivasi Intrinsik + e1 

2. Kinerja (Y) = α + p1 Motivasi Intrinsik + p3 Komitmen Organisasi + 

e2 

Dengan persamaan diatas dapat diketahui persamaan pertama yang 

akan menghasilkan p2. Sedangkan persamaan kedua akan 

menghasilkan p1 dan p3. Selanjutnya yaitu membandingkan pengaruh 

langsung dan tidak langsung. 

3. Pengaruh langsung Motivasi Intrinsik ke kinerja = p1 

Pengaruh tidak langsung Motivasi Intrinsik ke kinerja = p2 x p3 

Apabila nilai dari pengaruh tidak langsung > nilai pengaruh langsung, 

maka dapat dikatakan variabel Komitmen Organisasi merupakan 

variable intervening. Cara lain untuk mengetahui pengaruh tidak 

langsung, yaitu menggunakan sobel test dengan menggunakan 

kalkulator sobel test. Variabel dikatakan dapat memediasi apabila nilai 

yang diperoleh melalui sobel test > 1,98 dengan signifikan 5% 

sehingga H4 diterima dan dapat dikatakan bahwa komitmen 

organisasi sebagai variabel intervening. 

I. Hipotesis 

Di dalam penelitian ini uji hipotesis penelitian menggunakan uji 

persial (t test). Ghozali (2016) uji persial (t test) itu sendiri merupakan 

suatu langkah yang digunakan untuk menguji apakah terdapat hipotesis 
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yang dapat berpengaruh atau tidak berpengaruh  terhadap variable 

independent ke vairabel dependent. Bisa dikatakan variable itu 

berpengaruh apabila variable independent memiliki nilai signifikan 0,05. 

Pengujian hipotesis meliputi: 

1. Apabila H1 memiliki nilai signifikan pada 0,05 maka H1 diterima 

2. Apabila H2 memiliki nilai signifikan pada 0,05 maka H2 diterima 

3. Apabila H3 memiliki nilai signifikan pada 0,05 maka H3 diterima 


