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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

1. Kecamatan Godean  

a. Profil Kecamatan Godean 

Secara sejarah administrasi pemerintahan, Kecamatan Godean 

telah mengalami berbagai macam perubahan. Rijksblad Kasultanan 

Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1916 (Rijksblaad Van Djogyakarta 

No.11 bestuur Mataraman, Reorganisatie Vanhet Indland 

schderregentt schappen Sleman, Bantoelen Kalasan Pranatan 

Venden Rijksbestuurdervan 15 Mei 1916), Godean merupakan 

distrik dibawah wilayah Kabupaten Sleman yang membawahi 8 

onderdistrik dan 55 kalurahan. Kondisi tersebut kemudian berubah 

dengan keluarnya Rijksblad no. 1/1927 yang membuat Godean dan 

semua wilayah Kabupaten Sleman masuk dalam wilayah 

Kabupaten Yogyakarta. 

Kapanewon Godean saat itu berkantor di Godean dan dikepalai 

oleh seorang Panewu (Camat), membawahi 16 kelurahan yakni, 

Kelurahan Berjo, Kwagon, Jering, Sangonan, Tebon, Krajan, 

Senuko, Sembuh, Gancahan, Rewulu, Wirokraman, Klajuran, 

Karanglo, Ngrenak, Candran, Krapyak, dan Bendungan. Melalui 

Maklumat Kasultanan Yogyakarta No.5 Tahun 1948, maka 16 
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kelurahan tersebut saling bergabung menjadi 7 kelurahan definitif 

sampai seperti sekarang. 

b. Visi dan Misi Kecamatan Godean 

Visi 

“Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, 

Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem E-Government Menuju 

Smart Regency Pada Tahun 2021” 

Misi 

1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui 

peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-

govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi 

masyarakat 

2) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang 

berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat 

3) Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, 

aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta 

penanggulangan kemiskinan 

4) Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan 

sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan 

kenyamanan 

5) Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan 

gender yang proporsional 
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c. Tugas dan Fungsi Kecamatan Godean 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 

2009 : 

1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat 

daerah yang dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

2) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani 

sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas 

umum pemerintahan. 

3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kecamatan mempunyai fungsi:  

a) perumusan kebijakan teknis sebagian urusan otonomi 

daerah dan tugas umum pemerintahan; 

b) pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan 

tugas umum pemerintan; 

c) penyelenggaraan pelayanan umum; 

d) pembinaan dan pengoordinasian wilayah; dan 

e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

 

 

 



47 
 

d. Subyek Penelitian 

Kecamatan Godean memiliki pegawai yang berjumlah 29 

orang. Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh pegawai 

Kecamatan Godean. Jadi penelitian ini tidak dibagi menjadi 

beberapa bagian dan disamaratakan.  

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Jumlah Kuisioner 

Keterangan Jumlah Presentase (%) 

Kuisioner disebar 29  

Kuisioner kembali 23 79,3 % 

Kuisioner yang tidak diisi 

secara lengkap 

0  

Kuisioner yang dapat diolah 23 79,3 % 

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018 

Jadi peneliti menyebar sebanyak 29 kuisoner di Kecamatan 

Godean yang digunakan sebagai obyek penelitian. Namun 

kuisioner yang dapat kembali sebanyak 23 kuisioner. Kuisioner 

yang kembali dari kecamatan godean semua dapat diolah.  

e. Gambaran Umum Responden 

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai data-

data deskriptif yang akan dapat memberikan beberapa informasi 

mengenai keadaan responden yang telah dijadikan sebagai sampel 

dalam penelitian ini. Responden dalam penelitian ini yaitu 

Kecamatan Godean. Responden dalam penelitian ini dapat 

digambarkan melalui usia dan jenis kelamin dari responden 

tersebut.  
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Tabel 4.2 

Gambaran Umum Responden 

Keterangan Responden Jumlah Presentase 

(%) 

 

 

Usia 

31-40 tahun 5 21,7 % 

41-50 tahun 8 34,8 % 

51-60 tahun 9 39,1 % 

Yang tidak diisi 1 4,3 % 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 14 60,9 % 

Perempuan 9 39,1 % 

Pendidikan 

Terakhir 

SMA 8 34,8 % 

Akademi/Universitas 13 56,5 % 

Yang tidak diisi 2 8,7 % 

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018 

Dapat dilihat pada tabel 4.2 gambaran umum responden 

dapat diketahui bahwa responden penelitian yang paling banyak 

yaitu pegawai yang berjenis kelamin laki-laki dengan umur 

karyawan rata-rata paling banyak yaitu umur 51-60 tahun dan 

pendidikan terakhir rata-rata pegawai kecamatan godean adalah 

dari Akademi/Universitas. 

2. Kecamatan Moyudan 

a. Profil Kecamatan Moyudan 

Moyudan (Jawa: Mayudan) adalah sebuah kecamatan di 

Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Indonesia. Kecamatan Moyudan berada di sebelah Barat daya dari 

Ibukota Kabupaten Sleman. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat 

Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Sleman adalah 16 Km. Lokasi 

ibu kota kecamatan Moyudan berada di Ngentak, Sumberagung 

pada 7.77306‘ LS dan 110.25373‘ BT. Sejarah nama Moyudan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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diambil nama seorang bangsawan Kraton Yogyakarta yang 

bernama Kusumoyudo yang berdomisili didaerah itu dan berjasa 

terhadap wilayah tersebut. Dari kata Moyudo, bagian dari nama dia 

kemudian diabadikan untuk memberi nama wilayah ini.  

Sudah sejak tahun 1920an daerah Moyudan merupakan 

daerah industri perkebunan gula. Sebagian sawah untuk pertanian 

disewakan untuk perkebunan tebu. Wilayah Moyudan merupakan 

wilayah penopang tersedianya tebu bagi pabrik gula Madukismo, 

Kasihan, Bantul. Wilayah Moyudan merupakan daerah pertanian 

yang subur karena mendapatkan irigasi yang dialirkan dari sungai 

Progo yang dibangun pada tahun 1914. Saluran tersebut dikenal 

dengan saluran irigasi Van der Wijck yang masih berfungsi baik 

sampai sekarang.  

b. Visi dan Misi Kecamatan Moyudan 

Visi 

Visi Kecamatan Moyudan adalah: “Terwujudnya Pelayanan Prima 

di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial 

Kemasyarakatan” 

Visi ini mengandung makna tentang pelayanan yang terbaik untuk 

meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas birokrasi 

dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial 

kemasyarakatan. 

 



50 
 

Misi 

Misi Kecamatan Moyudan adalah : 

1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. 

2) Meningkatkan ketertiban dan ketrentraman masyarakat. 

3) Meningkatkan kegiatan  pembangunan   dan   perekonomian    

dalam masyarakat 

4) Meningkatkan Pelayanan di bidang kesejahteraan Masyarakat. 

c. Subyek Penelitian 

Kecamatan Moyudan memiliki pegawai yang berjumlah 25 

orang. Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh pegawai 

Kecamatan Moyudan. Jadi penelitian ini tidak dibagi menjadi 

beberapa bagian dan disamaratakan.  

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Jumlah Kuisioner 

Keterangan Jumlah Presentase (%) 

Kuisioner disebar 25  

Kuisioner kembali 17 68 % 

Kuisioner yang tidak diisi 

secara lengkap 

0  

Kuisioner yang dapat diolah 17 68 % 

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018 

Jadi peneliti menyebar sebanyak 25 kuisoner di Kecamatan 

Moyudan yang digunakan sebagai obyek penelitian. Namun 

kuisioner yang dapat kembali sebanyak 17 kuisioner. Kuisioner 

yang kembali darikecamatan moyudan semua dapat diolah. 
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d. Gambaran Umum Responden 

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai data-

data deskriptif yang akan dapat memberikan beberapa informasi 

mengenai keadaan responden yang telah dijadikan sebagai sampel 

dalam penelitian ini. Responden dalam penelitian ini yaitu 

Kecamatan Moyudan. Responden dalam penelitian ini dapat 

digambarkan melalui usia dan jenis kelamin dari responden 

tersebut.  

Tabel 4.4 

Gambaran Umum Responden 

Keterangan Responden Jumlah Presentase (%) 

 

 

Usia 

31-40 tahun 3 17,6 % 

41-50 tahun 4 23,5 % 

51-60 tahun 7 41,2 % 

Yang tidak diisi 3 17,6 % 

Jenis Kelamin Laki-laki 9 52,9 % 

Perempuan 8 47,1 % 

Pendidikan 

Terakhir 

SMA 7 41,2 % 

Akademi/Univer

sitas 

10 58,8 % 

Yang tidak diisi   

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018 

Dapat dilihat pada tabel 4.4 gambaran umum responden 

dapat diketahui bahwa responden penelitian yang paling banyak 

yaitu pegawai yang berjenis kelamin laki-laki dengan umur 

karyawan rata-rata paling banyak 51-60 tahun dan pendidikan 

terakhir pegawai kecamatan moyudan adalah dari 

Akademi/Universitas. 
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3. Kecamatan Minggir 

a. Profil Kecamatan Minggir 

Minggir adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sleman, 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kecamatan 

Minggir terletak di bagian barat dari Kabupaten Sleman. Pusat 

Kecamatan Minggir berada di wilayah Kelurahan Sendangagung, 

terletak di Jalan Kebonagung berjarak 50 meter dari Kantor 

Kelurahan Sendangagung di sebelah selatan, berjarak 50 meter dari 

Pasar Kebonagung di sebelah barat. 200 meter ke arah utara 

terletak Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat Kecamatan Minggir pada khususnya, dan masyarakat 

di luar Kecamatan Minggir.  

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah bertani 

dengan menanam padi di sawah. Selain dimasak untuk makan 

sehari-hari, masyarakat juga menjual hasil tanaman padi dalam 

bentuk gabah atau beras sehingga dapat menjadi sumber 

penghasilan bagi masyarakat. Selain tanaman padi, di wilayah 

Kecamatan Minggir dapat ditemui banyak tanaman mendong.  

Mata pencaharian masyarakat yang lain adalah kerajinan 

dari bambu jenis bambu apus atau "pring apus" yang banyak 

ditemui di dusun-dusun di wilayah Kecamatan Minggir. Sentra 

kerajinan anyaman bambu yang menghasilkan perabot rumah 

tangga seperti besek, tenggok, tumbu, tambir, tampah, kalo, dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sendangagung,_Minggir,_Sleman
https://id.wikipedia.org/wiki/Puskesmas
https://id.wikipedia.org/wiki/Gabah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kerajinan&action=edit&redlink=1
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kepang, dan juga penghias rumah seperti lampu gantung dapat 

dijumpai di wilayah Saidan, Brajan,Diro dan Kwayuhan. Bahkan 

hasil kerajinan dari bambu ini telah menembus pasar ekspor di luar 

negeri.  

Untuk industri makanan, di daerah Minggir juga ditemui 

berbagai makanan khas. Diantaranya yang terkenal adalah keripik 

belut, keripik paru, keripik bayam, slondok, dan jenang dodol. 

Keripik belut dihasilkan di daerah Pakeran dan Krompakan, 

sedangkan jenang dodol tersebar diberbagai desa, salah satunya 

adalah Krompakan.  

b. Visi dan Misi Kecamatan Minggir 

Visi : 

Mandiri dan Sejahtera Bersama 

Misi : 

1) Mewujudkan kemandirian kelompok melalui penguatan 

kapasitas pengurus kelompok dalam pengelolaan keuangan dan 

pinjaman 

2) Mewujudkan kemandirian kelompok melalui penguatan 

kelompok secara kelembagaan 

3) Mewujudkan kesejahteraan anggota kelompok melalui kegiatan 

usaha perekonomian 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Krompakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Krompakan
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c. Subyek Penelitian 

Kecamatan Minggir memiliki pegawai yang berjumlah 22 

orang. Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh pegawai 

Kecamatan Moyudan. Jadi penelitian ini tidak dibagi menjadi 

beberapa bagian dan disamaratakan.  

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Jumlah Kuisioner 

Keterangan Jumlah Presentase (%) 

Kuisioner disebar 22  

Kuisioner kembali 20 90,9  % 

Kuisioner yang tidak diisi 

secara lengkap 

1 4,5 % 

Kuisioner yang dapat diolah 19 86,4 % 

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018 

Jadi peneliti menyebar sebanyak 22 kuisoner di Kecamatan 

Minggir yang digunakan sebagai obyek penelitian. Namun 

kuisioner yang dapat kembali sebanyak 20 kuisioner. Sedangkan 

kuisioner yang layak untuk diolah sebanyak 19 kuisioner, hal 

tersebut dikarenakan ada 1 kuisioner yang tidak dapat diolah lebih 

lanjut.  

d. Gambaran Umum Responden 

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai data-

data deskriptif yang akan dapat memberikan beberapa informasi 

mengenai keadaan responden yang telah dijadikan sebagai sampel 

dalam penelitian ini. Responden dalam penelitian ini yaitu 

Kecamatan Minggir.  
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Responden dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui usia 

dan jenis kelamin dari responden tersebut.  

Tabel 4.6 

Gambaran Umum Responden 

Keterangan Responden Jumlah Persentase 

(%) 

 

 

Umur 

31-40 tahun 1 5,6 % 

41-50 tahun 8 44,4 % 

51-60 tahun 5 27,8 % 

Yang tidak diisi 4 22,2 % 

Jenis Kelamin Laki-laki 8 44,4 % 

Perempuan 10 55,6 % 

Pendidikan 

Terakhir 

SMA 5 27,8 % 

Akademi/Universitas 13 72,2 % 

Yang tidak diisi 0 0 % 

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018 

Dapat dilihat pada tabel 4.6 gambaran umum responden 

dapat diketahui bahwa responden penelitian yang paling banyak 

yaitu pegawai yang berjenis kelamin perempuan dengan umur 

pegawai rata-rata paling banyak usia 41-50 tahun dan pendidikan 

terakhir pegawai kecamatan minggir rata-rata paling banyak dari 

Akademi/Universitas.  

4. Kecamatan Seyegan 

a. Profil Kecamatan Seyegan 

Seyegan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sleman, 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.Kecamatan 

Seyegan berada di sebelah Barat Daya dari Ibukota Kabupaten 

Sleman. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) 

Kabupaten Sleman adalah 9 Km. Lokasi ibu kota kecamatan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Seyegan berada di 7.72119‘ LS dan 110.30841‘ BT. Kecamatan 

Seyegan mempunyai luas wilayah 2.662,99 Ha. Alamat Kantor 

Kecamatan Seyegan di Terwilen, Margodadi, Seyegan, Sleman. 

Kecamatan Seyegan berada di dataran rendah. Ibukota 

Kecamatannya berada pada ketinggian 165 meter di atas 

permukaan laut. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Berbah 

adalah 32 °C dengan suhu terendah 22 °C. Bentangan wilayah di 

Kecamatan Seyegan berupa tanah yang datar dan berombak serta 

sedikit yang berbukit.  

b. Visi dan Misi Kecamatan Seyegan 

Visi : 

“Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, 

Berbudaya dan Terintegrasikannya system E-Government menuju 

Smart Regency pada tahun 2021”. 

Misi : 

1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui 

peningkatan kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan 

e-govert yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi 

masyarakat. 

2) Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyata, 

aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta 

penanggulanggan kemiskinan. 
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3) Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan 

sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan 

kenyamanan. 

4) Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan 

gender yang proporsional. 

c. Subyek Penelitian 

Kecamatan Seyegan memiliki pegawai yang berjumlah 29 

orang. Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh pegawai 

Kecamatan Seyegan. Jadi penelitian ini tidak dibagi menjadi 

beberapa bagian dan disamaratakan.  

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Jumlah Kuisioner 

Keterangan Jumlah Presentase (%) 

Kuisioner disebar 29  

Kuisioner kembali 18 62,1 % 

Kuisioner yang tidak diisi 

secara lengkap 

1 3,4 % 

Kuisioner yang dapat diolah 17 58,7 % 

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018 

Jadi peneliti menyebar sebanyak 29 kuisoner di Kecamatan 

Seyegan yang digunakan sebagai obyek penelitian. Namun 

kuisioner yang dapat kembali sebanyak 18 kuisioner. Sedangkan 

kuisioner yang layak untuk diolah sebanyak 17 kuisioner, hal 

tersebut dikarenakan ada 1 kuisioner yang tidak dapat diolah lebih 

lanjut.  
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d. Gambaran Umum Responden 

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai data-

data deskriptif yang akan dapat memberikan beberapa informasi 

mengenai keadaan responden yang telah dijadikan sebagai sampel 

dalam penelitian ini. Responden dalam penelitian ini yaitu 

Kecamatan Seyegan. Responden dalam penelitian ini dapat 

digambarkan melalui usia dan jenis kelamin dari responden 

tersebut.  

Tabel 4.8 

Gambaran Umum Responden 

Keterangan Responden Jumlah Persentase 

(%) 

 

 

Umur 

31-40 tahun 5 27,8 % 

41-50 tahun 5 27,8 % 

51-60 tahun 6 33,3 % 

Yang tidak diisi 2 11,1 % 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 10 55,6 % 

Perempuan 8 44,4 % 

Pendidikan 

Terakhir 

SMA 7 38,9 % 

Akademi/Universitas 11 61,1 % 

Yang tidak diisi 0 0 

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018 

Dapat dilihat pada tabel 4.8 gambaran umum responden 

dapat diketahui bahwa responden penelitian yang paling banyak 

yaitu pegawai yang berjenis kelamin laki-laki dengan umur 

karyawan rata-rata paling banyak 51-60 tahun dan pendidikan 

terakhir pegawai kecamatan seyegan adalah dari 

Akademi/Universitas. 
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B. Uji Kualitas Instrumen 

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan yang terdapat 

pada kuisioner mampu mengungkapkan yang akan diukur oleh 

kuisioner tersebut. Berikut ini hasil uji validitas dari kuisioner masing-

masing variabel penelitian.  

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Motivasi Intrinsik 

Variabel Item Pertanyaan R Sig Keterangan 

Motivasi Intrinsik X1-1 0,727 0,000 Valid 

Motivasi Intrinsik X1-2 0,789 0,000 Valid 

Motivasi Intrinsik X1-3 0,600 0,000 Valid 

Motivasi Intrinsik X1-4 0,774 0,000 Valid 

Motivasi Intrinsik X1-5 0,716 0,000 Valid 

Motivasi Intrinsik X1-6 0,643 0,000 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data primer, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa hasil dari uji 

validitas kuesioner variabel motivasi intrinsik menunjukkan nilai semua 

item mendapatkan hasil Signifikan < 0,05. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan dalam variabel motivasi 

intrinsik dinyatakan valid. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi 

Variabel Item 

Pertanyaan 

R Sig Keterangan 

Komitmen Organisasi X2-1 0,385 0,001 Valid 

Komitmen Organisasi X2-2 0,493 0,000 Valid 

Komitmen Organisasi X2-3 0,457 0,000 Valid 

Komitmen Organisasi X2-4 0,549 0,000 Valid 

Komitmen Organisasi X2-5 0,432 0,000 Valid 

Komitmen Organisasi X2-6 0,288 0,012 Valid 
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Komitmen Organisasi X2-7 0,464 0,000 Valid 

Komitmen Organisasi X2-8 0,580 0,000 Valid 

Komitmen Organisasi X2-9 0,246 0,033 Valid 

Komitmen Organisasi X2-10 0,560 0,000 Valid 

Komitmen Organisasi X2-11 0,302 0,008 Valid 

Komitmen Organisasi X2-12 0,240 0,038 Valid 

Komitmen Organisasi X2-13 0,437 0,000 Valid 

Komitmen Organisasi X2-14 0,533 0,000 Valid 

Komitmen Organisasi X2-15 0,255 0,027 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data primer, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa hasil uji validitas 

kuesioner variabel komitmen organisasi menunjukkan nilai semua item 

mendapatkan hasil Signifikan < 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa semua butir pertanyaan dalam instrumen komitmen organisasi 

dinyatakan valid. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas Kinerja Pegawai 

Variabel Item 

Pertanyaan 

R Sig Keterangan 

Kinerja Pegawai Y1-1 0,745 0,000 Valid 

Kinerja Pegawai Y1-2 0,819 0,000 Valid 

Kinerja Pegawai Y1-3 0,436 0,000 Valid 

Kinerja Pegawai Y1-4 0,856 0,000 Valid 

Kinerja Pegawai Y1-5 0,824 0,000 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data primer, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa hasil uji validitas 

kuesioner variabel kinerja pegawai menunjukkan nilai semua item 

mendapatkan hasil Signifikan < 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa semua butir pertanyaan dalam instrumen kinerja pegawai 

dinyatakan valid. 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas dalam penelitian digunakan untuk mengukur seberapa 

konsistensi setiap item pertanyaan pada suatu penelitian. Penelitian ini 

untuk mengujinya yaitu menggunakan Cronbach Alpha. Suatu kuisioner 

dikatakan reliabel apabila nilai dari Cronbach Alpha > 0,60 menurut 

Sugiyono (2018). Berikut ini hasil dari uji reliabilitas sebagai berikut : 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Motivasi Intrinsik 0,781 Reliabel 

Komitmen Organisasi 0,657 Reliabel 

Kinerja Pegawai 0,776 Reliabel 

Sumber : Hasil pengolahan data primer, 2018 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha 

seluruh variabel motivasi intrinsik, komitmen organisasi, dan kinerja 

memiliki nilai diatas atau lebih dari 0,06. Maka dapat disimpulkan bahwa 

seluruh variabel motivasi intrinsik, komitmen organisasi, dan kinerja 

pegawai dalam penelitian ini lolos dalam uji reliabilitas dan dapat 

dikatakan reliabel.  

C. Data Deskriptif Penelitian 

Statistik deskriptif penelitian merupakan suatu uji statistik yang 

dapat memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari segi nilai rata-

rata, minimum, maksimum, median, standar deviasi, varian, sum, range, 

skewness dan kurtosis dari data sampel yang diteliti Ghozali (2016). 
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Kriteria perhitungan pada data statistic deskriptif menurut Alfani (2018) 

adalah sebagai berikut: 

Nilai minimum  : 1 

Nilai maksimum : 5 

Rentang skala :   

5 − 1

5
= 0,8 

 

Kategori :  

1 – 1,8    = Sangat Rendah 

1,8 – 2,6 = Rendah 

2,6 -3,4  = Cukup 

3,4 – 4,2 = Tinggi 

4,2 – 5   = Sangat Tinggi 

Berikut ini merupakan hasil data statistic deskriptif atas hasil 

tanggapan dari responden terhadap variabel motivasi intrinsik, 

komitmen organisasi, dan kinerja. 

Tabel 4.13 

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Motivasi Intrinsik 

No Pertanyaan N Min Mak Mean 

1 Tugas yang saya lakukan di tempat 

kerja ini mewakili dan 

menggerakkan kekuatan dalam 

pekerjaan saya 

75 2 5 4,04 

2 Tugas yang saya lakukan di tempat 

kerja menyenangkan 

75 2 5 4,03 

3 Pekerjaan saya berguna bagi saya 75 2 5 4,07 
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4 Pekerjaan saya sangat 

menyenangkan 

75 2 5 3,88 

5 Pekerjaan saya sangat menarik 

bahwa itu adalah motivasi itu 

sendiri 

75 1 5 3,89 

6 Terkadang saya begitu terinspirasi 

oleh pekerjaan saya sehingga saya 

hampir lupakan yang lain di sekitar 

saya 

75 2 5 3,04 

     3,82 

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018 

Dari tabel 4.13 dapat dilihat hasil responden terhadap variabel 

motivasi intrinsik. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai 

minimum yang diberikan responden terhadap variabel motivasi intrinsik 

sebesar 1 dan nilai maksimum yang diberikan responden terhadap 

variabel motivasi intrinsik sebesar 5. Rata-rata jawaban yang diberikan 

responden terhadap variabel motivasi intrinsik sebesar 3,82.  

Tabel 4.14 

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Komitmen Organisasi 

No Pertanyaan N Min Mak Mean 

1 Saya bersedia melakukan usaha di 

luar dari yang diharapkan secara 

normal untuk membantu 

kesuksesan organisasi 

75 2 5 3,65 

2 Saya mengatakan pada teman 

saya bahwa ini adalah organisasi 

yang hebat sebagai tempat kerja 

75 2 5 3,48 

3 Saya merasa hanya sedikit loyal 

pada organisasi ini 

75 1 4 2,45 

4 Saya menerima hampir semua 

jenis tugas pekerjaan agar saya 

tetap dapat bekerja di organisasi 

ini 

75 1 5 3,16 

5 Saya menyadari bahwa nilai saya 

dan organisasi ini sangat serupa 

75 2 5 3,44 

6 Saya bangga mengatakan bahwa 75 2 5 4,03 
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saya adalah bagian dari organisasi 

ini 

7 Saya bisa saja bekerja pada 

organisasi yang sangat berbeda 

sepanjang jenis pekejaannya 

serupa 

75 1 5 3,27 

8 Organisasi ini benar-benar 

member inspirasi terbaik dalam 

kinerja saya 

75 1 5 3,76 

9 Perubahan yang sangat kecil 

dalam hidup saya sekarang 

menyebabkan saya meninggalkan 

organisasi ini 

75 1 4 2,23 

10 Saya sangat senang karena saya 

memilih organisasi ini sebagai 

tempat kerja dan bukannya 

organisasi lain saat saya 

memutuskan untuk bergabung 

75 1 5 3,42 

11 Tidak banyak yang diperoleh 

dengan tetap bertahan di 

organisasi ini untuk jangka waktu 

tidak terbatas 

75 1 5 2,43 

12 Saya sangat susah untuk sepaham 

dengan kebijakan organisasi 

mengenai hal-hal penting 

berkaitan dengan pegawai 

75 1 4 2,52 

13 Saya benar-benar peduli dengan 

nasib organisasi ini 

75 1 5 3,80 

14 Bagi saya, ini merupakan 

organisasi terbaik untuk bekerja 

75 1 5 3,64 

15 Memutuskan bekerja untuk 

organisasi ini merupakan 

kesalahan besar dalam hidup saya 

75 1 5 2,20 

     3,16 

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018 

Berdasarkan tabel 4.14 merupakan hasil responden penelitian 

terhadap variabel komitmen organisasi. Hasil dari responden terhadap 

variabel komitmen organisasi memberikan nilai minimum sebesar 1 

dengan nilai maksimum sebesar 5. Rata-rata hasil tanggapan responden 

terhadap variabel komitmen organisasi sebesar 3,16.  



65 
 

Tabel 4.15 

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Pegawai 

No Pertanyaan N Min Mak Mean 

1 Saya sangat efektif dalam 

berkontribusi terhadap kinerja 

organisasisaya 

75 2 5 3,75 

2 Terkadang saya bekerja lebih keras 

daripada yang saya butuhkan karena 

saya senang melakukan pekerjaan 

yang baik 

75 1 5 3,80 

3 Saya merasa tidak senang ketika 

pekerjaan saya tidak sesuai dengan 

standar saya 

75 1 5 3,21 

4 Saya sering mencoba memikirkan 

cara melakukan pekerjaan saya 

dengan lebih efektif 

75 1 5 3,83 

5 Saya merasa bangga dan puas ketika 

saya melakukan pekerjaan dengan 

baik 

75 1 5 4,03 

     3,72 

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018 

Berdasarkan pada tabel 4.15 merupakan responden penelitian 

terhadap variabel kinerja pegawai. Hasil dari responden terhadap 

variabel kinerja pegawai memberikan nilai minimum sebesar 1 dengan 

nilai maksimum sebesar 5. Rata-rata hasil tanggapan responden 

terhadap variabel kinerja pegawai sebesar 3,72. Maka dilihat dari ketiga 

tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap 

masing-masing variabel dapat dikatakan baik, karena setelah dilihat dari 

nilai rata-rata masing-masing variabel tergolong dalam kategori tinggi.  
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D. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya korelasi diantara variabel bebas (independen). Suatu model 

regresi yang baik yaitu tidak adanya multikolonieritas diantara variabel 

bebasnya Ghozali (2016). Berikut ini hasil uji multikolonieritas pada 

model penelitian ini.  

Tabel 4.16 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Variabel Nilai 

Tolerance 

Nilai 

VIF 

Keterangan 

Motivasi Intrinsik 0,748 1,336 Tidak ada 

Multikolonieritas 

Komitmen Organisasi 0,748 1,336 Tidak ada 

Multikolonieritas 

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018 

Dari tabel 4.16 bahwa nilai korelasi antara variabel bebas > 0,90 

dan nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang 

memiliki nilai > 0,10 dan hasil perhitungan VIF tidak terdapat variabel 

bebas yang memiliki nilai < 10. Sehingga dapat dinyatakan tidak adanya 

miltikolonieritas diantara variabel motivasi intrinsik terhadap komitmen 

organisasi.  
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2. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji ada atau tidaknya 

autokorelasi, peneliti menggunakan uji Durbin-Waston. Apabila nilai 

DW>du dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi dan model regresinya 

bisa dikatakan baik antar residual. Berikut ini terdapat uji autokorelasi 

dengan menggunakan uji Durbin-Waston.  

Tabel 4.17 

Hasil Uji Durbin Waston 

 k = 2  

N Nilai DW Nilai du 

75 2,040 1,680 

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018 

Pada tabel diatas k=2 merupakan jumlah variabel bebas dan n 

merupakan jumlah sampel penelitian. Dari tabel tersebut dapat diketahui 

bahwa nilai DW sebesar 2,040 > nilai du sebesar 1,680 maka dapat 

dinyatakan tidak adanya autokorelasi dalam model regresi penelitian ini. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya 

perbedaan varian variabel pada model regresi. Pada penelitian ini untuk 

menguji heteroskedastisitas menggunakan grafik plot.  
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Gambar 4.1 

Grafik Scatterplot 

Dilihat dari grafik diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar 

secara acak tidak membentuk pola tertentu dan tersebar secara acak baik 

diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan 

bahwa grafik diatas tidak terdapat heteroskedastisitas didalam model 

regresi.  

4. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakan variabel 

pengganggu atau residualnya berdistribusi normal atau tidak didalam 

model regresi. Untuk melakukan uji normalitas yaitu dengan 

menggunakan analisis grafik dan uji statistic non – parametrik 

Kolmogoroy – Smirnov. 

 

 



69 
 

Berikut merupakan hasil uji normalitas pada model regresi :  

 

Gambar 4.2 

Diagram P – Plot 

Pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa adanya titik-titik pada 

diagram dan menyebar disekitar garis diagonalnya titik-titik tersebut tidak 

menyebar menjauhi garis diagonalnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

model regresi dalam penelitian ini mempunyai distribusi normal.  

Langkah selanjutnya merupakan hasil dari uji statistic non parametric 

Kolmogrov – Smirnov sebagai berikut : 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Normalitas Non Parametrik Kolmogrov – Smirnov 

Asym.sig (2-tailed) Keterangan 

0,572 Berdistribusi Normal 

     Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018 

Pada tabel 4.18 merupakan hasil dari uji normalitas dengan 

menggunakan uji non parametrik Kolmogrov – Smirnov. Pada tabel 
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tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,572 > nilai 

signifikan 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini 

berdistribusi normal.  

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

path analysis atau analisis jalur. Path analysis digunakan untuk menguji 

pengaruh langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen 

melalui variabel intervening. Berikut ini penggunaan Path analysis yang 

melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Path Analysis Tahap Pertama 

Tabel 4.19 

Persamaan Regresi Pertama 

Variabel A 

dj R 

Square 

Standardized 

Coefficients 

Sig 

Motivasi Intrinsik 0,139 0,388 0,001 

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018 

*Variabel Dependent (Komitmen Organisasi) 

 

Pada tabel 4.19 merupakan pengaruh dari variabel motivasi 

intrinsik terhadap komitmen organisasi dan uji t test statistik mendapat 

nilai signifikan sebesar 0,001 < 0,05 , sehingga dapat dikatakan bahwa 

motivasi intrinsik berpengaruh dan positif terhadap komitmen 

organisasi, sehingga H2 diterima. Dan nilai Adj. R square sebesar 

0,139 atau 13,9% yang merupakan nilai pengaruh langsung yang 

diberikan dari variabel motivasi intrinsik terhadap komitmen organisasi 
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, dan sisanya 86,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak 

diamati dalam penelitian ini.  

Selanjutnya untuk mencari nilai e1 dapat dilakukan dengan cara e1 = 

√(1 − 0,139) = 0,928. Nilai standardized coefficients merupakan nilai 

untuk p2 sebesar 0,388.  

Berikut ini terdapat gambar diagram jalur dari model persamaan regresi 

yang pertama sebagai berikut:  

 
Gambar 4.3 

Model Jalur Regresi Pertama 

Nilai 0,388 atau 38,8% yang merupakan nilai pengaruh 

langsung dari motivasi intrinsik terhadap komitmen organisasi dan nilai 

e1 ialah 0,928 atau 92,8% yang merupakan nilai jumlah varian dari 

variabel kepuasan kerja dan sisanya yang tidak berasal dari variabel 

motivasi intrinsik.  

2. Path Analysis Tahap Kedua 

Tabel 4.20 

Persamaan Regresi Kedua 

Variabel Adj R 

Square 

Standardized 

Coefficients 

Sig 

Motivasi Intrinsik 0,176 0,262 0,035 

Komitmen Organisasi 0,252 0,042 

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018 

*Variabel Dependen (Kinerja) 
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Pada tabel 4.20 dapat dilihat variabel motivasi intrinsik dan 

komitmen organisasi terhadap variabel kinerja dan uji t statistik apabila 

mendapatkan hasil nilai signifikan > 0,05 maka variabel motivasi 

intrinsik dan komitmen organisasi berpengaruh dan positif terhadap 

kinerja jadi dapat dikatakan bahwa H1 dan H3 diterima. Dan nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,176 atau 17,6% sedangkan sisanya 

dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk 

mencari nilai e2 = √(1 − 0,176) = 0,907. Nilai standardized 

coefficients merupakan nilai untuk nilai p1 sebesar 0,262 dan nilai p3 

sebesar 0,252.  

Dibawah ini terdapat diagram jalur dari model persamaan regresi linear 

berganda yang kedua: 

 

Gambar 4.4 

Model Jalur Regresi Kedua 

Dari gambar 4.4 dapat dilihat bahwa nilai pengaruh langsung dari 

P1 sebesar 0,262 dan nilai P3 sebesar 0,252. Dan nilai e2 sebesar 0,907 

yang merupakan jumlah varian variabel kinerja yang berasal dari 

pengaruh variabel lain yang selain dari variabel motivasi intrinsik dan 

komitmen organisasi.  
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3. Path Analysis Tahap Ketiga 

 

Gambar 4.5 

Model Jalur Regresi Ketiga 

 

Berdasarkan dari model jalur pada gambar 4.5 mengenai variabel 

motivasi intrinsik terhadap kinerja pegawai melalui komitmen 

organisasi. Selajutnya utuk mengetahui pengaruh tidak langsung dari 

variabel motivasi intrinsik terhadap kinerja pegawai melalui komitmen 

organisasi dapat dihitung dengan Kalkulator Sobel Test.  

 

Gambar 4.6 

Kalkulator Sobel Test 

Sumber : Kalkulator Online Sobel Test 

 Berdasarkan dari kalkuator sobel test pada gambar 4.6 bahwa A 

merupakan nilai koefisien regresi dari variabel motivasi intrinsik 

terhadap variabel komitmen organisasi sebesar 0,388, B merupakan 
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nilai koefisien regresi dari variabel komitmen organisasi terhadap 

variabel kinerja sebesar 0,252. SEA merupakan nilai standar eror 

pengaruh dari variabel motivasi intrinsik terhadap variabel komitmen 

organisasi sebesar 0,094, sedangan SEB merupakan nilai standar eror 

dari pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap kinerja sebesar 

0,078. Variabel dikatakan dapat berpengaruh secara tidak langsung 

apabila diperoleh melalui sobel test > 1,98 dengan signifikan 5%. Hasil 

dari sobel test mendapatkan nilai z sebesar 2,54411920, sehingga 

2,54411920 > 1,98, jadi dalam penelitian ini terdapat pengaruh tidak 

langsung dari variabel motivasi intrinsik terhadap variabel kinerja 

melalui variabel komitmen organisasi, sehingga H4 diterima. 

F. Pembahasan 

1. Pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap Kinerja Pegawai 

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

motivasi intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

akhirnya diperoleh hasil bahwa motivasi intrinsik berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai, sehigga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 1 diterima karena pengaruh hubungan antar variabel 

terjadi secara positif dan signifikan.  

Dapat diketahui bahwa motivasi intrinsik pada pegawai Kecamatan 

di Sleman Barat termasuk dalam kategori tinggi, ketika pegawai 

Kecamatan di Sleman Barat memiliki motivasi dari dalam dirinya 
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sendiri maka pegawai akan selalu berusaha bekerja sebaik mungkin 

untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan secara baik dan 

benar, kondisi tersebut pasti akan meningkatkan kinerja pegawai.  

Pegawai yang memiliki motivasi intrinsik yang tinggi akan 

melakukan pekerjaannya sebaik mungkin agar tugas-tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya selalu terselesaikan dengan baik. Robbins 

and Judge (2015) menyatakan bahwa Motivasi ialah proses yang 

menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam 

upaya untuk mencapai tujuan. Dengan adanya motivasi intrinsik yang 

dimiliki pegawai Kecamatan se Sleman Barat akan meningkatkan 

kinerja individu tersebut. Pegawai akan bekerja sesuai dengan tanggung 

jawabnya dan selalu semangat dan fokus dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. 

Semakin tinggi motivasi intrinsik yang dimiliki pegawai semakin 

tinggi pula kinerja pegawai dikarenakan pegawai dapat bekerja sesuai 

target yang telah ditentukan oleh organisasi, berdasarkan hal tersebut 

motivasi yang dimiliki pegawai akan meningkatkan kinerja pegawai 

yang akan memberikan dampak positif terhadap organisasi.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suwati (2013), 

Mamik (2010), Riyadi (2011), Anggraeni (2014), Lianna dkk (2017), 

Hayati and Caniago (2012) seluruh penelitian diatas menyatakan bahwa 

motivasi intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai.  
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2. Pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap Komitmen Organisasi 

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah motivasi 

intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen 

organisasi. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

akhirnya diperoleh hasil bahwa motivasi intrinsik berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap komitmen organisasi, sehigga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 2  diterima karena pengaruh hubungan 

antar variabel terjadi secara positif dan signifikan.  

Dapat diketahui bahwa motivasi intrinsik pada pegawai Kecamatan 

di Sleman Barat termasuk dalam kategori tinggi, ketika pegawai 

Kecamatan di Sleman Barat memiliki motivasi dari dalam dirinya 

sendiri maka pegawai akan selalu berusaha bekerja sebaik mungkin 

untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan secara baik dan 

benar, kondisi tersebut pasti akan menumbuhkan rasa berkomitmen 

terhadap organisasi. 

Motivasi intrinsik adalah salah satu pendorong seseorang yang 

berada dalam organisasi agar mau memberikan segala kemampuannya 

untuk menyelesaikan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya dalam mencapai tujuan organisasi. Motivasi yang besar 

dalam diri seorang individu pada akhirnya akan memberikan contoh 

yang baik untuk menumbuhkan rasa berkomitmen dalam organisasi.  

Semakin tinggi motivasi intrinsik yang dimiliki pegawai akan 

memperlihatkan semangat mereka dalam bekerja sehingga memupuk 
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sikap komitmen yang tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Widianto (2013), Tania dan Sutanto (2013), Wardhani dkk 

(2015), Penelitian Mulyani & Soliha (2014), Lianna dan Irawati (2014), 

Yuen-Onn Choong et al (2011) seluruh penelitian diatas menyatakan 

bahwa motivasi intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen organisasi. 

3. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai 

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah 

komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

akhirnya diperoleh hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima karena pengaruh hubungan 

antar variabel terjadi secara positif dan signifikan.  

Pengaruh komitmen organisasi pegawai Kecamatan di Sleman 

Barat mempengaruhi tingkat kinerja pegawai. Pegawai yang memiliki 

komitmen yang tinggi terhadap organisasi pasti mempunyai kinerja 

yang baik. Hal itu terjadi karena terdapat faktor-faktor yang 

menyebabkan kinerja pegawai lebih maksimal seperti sudah lamanya 

menjadi bagian dalam organisasi tersebut dan mengerjakan tugas serta 

pekerjaan setiap hari dengan kondisi yang baik.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Cahyani dan Yuniawan (2010), Murty dan Hudiwinarsih (2012), 
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Respatiningsih dan Sudirjo (2015), Rahardjo (2016), Fitriastuti (2013), 

Hayati and Caniago (2012) yang menyatakan komitmen organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.  

4. Pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap Kinerja Pegawai dimediasi 

oleh Variabel Komitmen Organisasi 

Hipotesis keempat yang diajukan dalam peelitian ini adalah 

pengaruh motivasi intrinsik terhadap kinerja pegawai dimediasi oleh 

variabel komitmen organisasi. Berdasarkan pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh tidak langsung 

motivasi intrinsik terhadap kinerja pegawai melalui komitmen 

organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima 

karena motivasi intrinsik terhadap kinerja pegawai dimediasi oleh 

variabel komitmen organisasi. 

Seseorang yang mempunyai motivasi yang tinggi akan 

memunculkan semangat dan ide-ide yang dapat membangun pegawai 

agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Semangat pegawai 

terlihat dari kesehariannya dalam bekerja, baik dalam melakukan tugas 

dan pekerjaan sehari-hari maupun pada saat memperoleh masalah yang 

harus dipecahkan. Motivasi yang besar dari dalam diri individu yang 

akhirnya bisa memberikan kinerja yang baik dan akan menumbuhkan 

rasa berkomitmen yang tinggi dalam berorganisasi.  
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Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Chandraningtyas, dan 

Nawawi (2015) yang menyatakan bahwa motivasi intrinsik terhadap 

kinerja pegawai dimediasi oleh variael komitmen organisasi.  

 

 


