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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Penelitian mengenai motivasi telah banyak dilakukan dan umumnya 

membahas mengenai alasan mengapa seseorang atau karyawan memiliki motivasi 

yang lebih dari karyawan lainnya (Mejia et al, 2001). Hal yang mendasari 

keingintahuan terhadap motivasi seseorang adalah untuk mengoptimalkan 

pemberdayaaan sumber daya manusia yang ada karena karyawan dengan tingkat 

motivasi yang tinggi biasanya memiliki kualitas kerja yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan karyawan yang memiliki motivasi yang rendah. Sedangkan 

motivasi dianggap sebagai dampak dari rasa puas karyawan dalam pekerjaannya 

(job satisfaction). Jika karyawan merasa puas dengan pekerjaannya, maka mereka 

akan mempunyai motivasi dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya 

dalam melakukan pekerjaannya. 

Jumlah pegawai pada kantor Dinas Diknas Kabupaten Boyolali berjumlah 

82 pegawai, namun  demikian  ternyata  belum  setiap  pegawai  pada  Dinas   

Pendidikan  Nasional  menunjukkan  motivasi  kerja  yang  optimal, hal itu 

ditunjukkan dari tingkat kehadiran pegawai saat apel pagi yang kurang, dan 

biasanya setelah apel pagi banyak pegawai yang keluar dari kantor untuk makan 

pagi padahal bukan waktunya istirahat, pada saat jam kantor banyak pegawai yang 

bermalas-malasan bekerja, menonton televisi, membaca koran dan juga 

mengobrol yang tidak menunjang profesinya, dari tingkat penyelesaian pekerjaan 

yang dibebankan seringkali tidak tepat waktu dalam penyelesaiannya yang 

akhirnya dapat menghambat penyelesaian tugas bagi pegawai ditingkat cabang 

(hasil observasi dan wawancara). 

Untuk mempermudah pemahaman motivasi kerja, dibawah ini dikemukakan 

pengertian motif, motivasi dan motivasi kerja. Abraham Sperling (dalam 

Mangkunegara, 2002) mengemukakan bahwa motif didefinisikan sebagai suatu 

kecenderungan untuk beraktivitas, dimulai dari dorongan dalam diri (drive) dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 III-15 

diakhiri dengan penyesuaian diri. Penyesuaian diri dikatakan untuk memuaskan 

motif. William J. Stanton (dalam Mangkunegara, 2002) mendefinisikan bahwa 

motif adalah kebutuhan yang di stimulasi yang berorientasi kepada tujuan 

individu dalam mencapai rasa puas. Motivasi didefinisikan oleh Fillmore H. 

Stanford (dalam Mangkunegara, 2002) bahwa motivasi sebagai suatu kondisi 

yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu. Berdasarkan pendapat 

para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa motif merupakan suatu dorongan 

kebutuhan dalam diri pegawai yang perlu dipenuhi agar pegawai tersebut dapat 

menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, sedangkan motivasi adalah kondisi 

yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motiftya. 

Sedangkan motivasi dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan 

dalam diri (drive arousal). Dalam hubungannya dengan lingkungan kerja, Ernest 

L. McCormick (dalam Mangkunegara, 2002) mengemukakan bahwa motivasi 

kerja didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, 

mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan 

kerja. 

Kepuasan kerja didefinisikan sebagai besarnya perasaan pribadi (personal 

feelings) seorang karyawan (positif atau negatif) terhadap aspek-aspek yang 

terdapat dalam suatu pekerjaan. Hal ini mencerminkan persepsi pribadi mengenai 

“kualitas ” suatu pekerjaan dan asosiasinya terhadap pengalaman kerja karyawan. 

Aspek yang sangat menentukan dalam membentuk kepuasan kerja adalah 

besarnya gaji, karakteristik tugas-tugas dalam suatu pekerjaan, proses 

pengawasan, teman kerja, pengaturan kerja, dan peluang untuk berkembang 

(Schermerhorn, 1996). 

Untuk dapat mengatasi masalah motivasi dan kepuasan kerja pegawai 

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali tersebut pihak Dinas Pendidikan 

Nasional Kabupaten Boyolali harus mampu mengidentifikasi dan menjelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja pegawai sehingga 

dapat menentukan langkah-langkah yang tepat guna mengurangi minimnya 

motivasi pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali. Penggunaan 

metode pengukuran motivasi dan kepuasan kerja yang telah valid dan reliabel 
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adalah salah satu cara yang sesuai untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Dua metode pengukuran yang sering 

digunakan dalam penelitian ilmu psikologi dan perilaku organisasi dan merupakan 

hasil penelitian beberapa ahli psikologi adalah metode Job Diagnostic Survey 

(JDS) dan metode Minnesota Satisfaction Questionniare (MSQ). 

Metode JDS dan MSQ merupakan metode pengukuran motivasi dan 

kepuasan kerja hasil pengembangan teori motivasi isi (content theory). Namun 

kedua metode tersebut mempunyai beberapa perbedaan dalam cara 

pengukurannya. Metode JDS mengukur motivasi berdasarkan variabel internal, 

sedang variabel eksternal diukur berdasarkan persepsi dan perasaan pribadi 

individu karyawan terhadap variabel eksternal tersebut. JDS juga mengamati 

proses psikologi yang terjadi dalam diri karyawan sebagai dampak dari adanya 

variabel-variabel motivasi yang diukur (critical psychology states). Proses 

psikologi tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat motivasi karyawan. 

Sedangkan metode MSQ merupakan metode pengukuran kepuasan kerja 

dengan berdasarkan dua belas variabel internal dan delapan variabel eksternal. 

Keduapuluh variabel kepuasan kerja tersebut diukur dengan melihat seberapa 

besar kesempatan yang diberikan lingkungan kerjanya yaitu pihak instansi dan 

orang–orang yang ada disekitarnya terhadap pemenuhan variabel-variabel 

kepuasan kerja. 

Perbedaan cara pengukuran antara metode JDS dan MSQ tersebut 

menjadi dasar penggunaan kedua metode pengukuran tersebut dalam penelitian 

ini. Penelitian ini  akan membandingkan hasil pengukuran metode JDS dan MSQ 

terhadap variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat motivasi 

dan kepuasan kerja pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali. 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi bermanfaat bagi Dinas 

Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali dalam menentukan upaya-upaya yang 

sesuai untuk diterapkan dalam rangka meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja 

pegawainya.  
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1.2    Perumusan Masalah 

   Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah identifikasi 

Variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat motivasi 

dan kepuasan kerja pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali 

berdasarkan metode  Job Diagnostic Survey (JDS) dan metode Minnesota 

Satisfaction Questionniare (MSQ). 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

  Tujuan diadakannya penelitian mengenai motivasi dan kepuasan kerja pada 

pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali   adalah untuk: 

1. Mengetahui tingkat Motivasi dan Kepuasan Kerja Pegawai Dinas Pendidikan 

Nasional Kabupaten Boyolali .  

2. Mengetahui Variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap  tingkat 

Motivasi dan Kepuasan Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 

Boyolali .  

 

1.4   Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian mengenai Motivasi dan 

Kepuasan Kerja ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten Boyolali untuk mengatasi masalah minimnya motivasi 

pegawainya.   

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi Dinas Pendidikan 

Nasional Kabupaten Boyolali untuk mengetahui tingkat Motivasi dan 

Kepuasan Kerja Pegawainya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

sehingga pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam organisasi dapat lebih 

optimal. 
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1.5   Pembatasan Masalah 

        Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang perlu dibatasi agar penelitian 

lebih terarah, pembatasan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Pengambilan data diperoleh dari semua pegawai tetap di kantor Dinas Diknas 

Kabupaten Boyolali. 

2. Penelitian dilakukan hanya pada 4 posisi organisasi Kepala Dinas, Kasubdin, 

Kasi, Staff. 

 

1.6  Asumsi Penelitian 

        Asumsi yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Pegawai memahami sepenuhnya butir-butir pertanyaan kuesioner. 

2. Pegawai mengisi kuesioner dengan jujur dan apa adanya. 

3. Data dianggap berdistribusi normal. 

4. Interpretasi peneliti dan responden terhadap pertanyaan kuesioner sama. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dibuat agar dapat memudahkan pembahasan dari Tugas 

Akhir ini. Penjelasan mengenai sistematika penulisan ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

 

Bab I Pendahuluan 
Bab ini memberikan gambaran awal mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan 

masalah, asumsi penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 
Bab ini menguraikan konsep serta teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dibahas seperti motivasi dan kepuasan kerja 
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pegawai, metode Job Diagnostic Survey (JDS), metode Minnesota 

Satisfaction Questionnaire (MSQ), Profil Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten Boyolali, validitas dan reliabilitas, dan analisis  multivariat. 

Bab III Metodologi Penelitian 
Bab ini memuat gambaran terstruktur tahap demi tahap proses pelaksanaan 

penelitian yang digambarkan dalam bentuk flow chart dan penjelasan dari 

tiap tahap proses penelitian. 

Bab IV Pengumpulan dan Pengolahan Data 
Bab ini menjelaskan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian serta 

pengolahannya menggunakan alat yang telah ditetapkan dalam metodologi 

penelitian dan berdasarkan pada landasan teori yang ada. 

Bab V Analisis Hasil 
Bab ini menjelaskan dan menganalisis hasil dari pengolahan data. 

Bab VI Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan uraian target pencapaian dari 

tujuan penelitian dan saran-saran yang berisi masukan bagi kelanjutan 

penelitian yang telah dilakukan. 

 

 
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Gambaran Umum Instansi 
Berdasarkan Perda No.2 tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas–dinas Kabupaten 

Boyolali dan dijabarkan dalam  keputusan  Bupati  Boyolali  nomor  512  Tahun  2001,  Tanggal  31  Desember  2001  
tentang  Penjabaran  Tugas  pokok  dan Fungsi  Dinas  - Dinas  Kabupaten  Boyolali   Serta  Susunan  Organisasi  Dinas – 
Dinas  Di  Kab.  Boyolali.  Sesuai   dengan Bab I Paragrap  1  pasal  1 :  Susunan  Organisasi  Dinas  Pendidikan  Nasional  
Kab.  Boyolali  terdiri  dari  : 

1 Kepala. 

2 Bagian  Tata  Usaha  terdiri   dari : 

a. Sub  Bagian  Rencana  dan  Pelaporan. 

b. Sub  Bagian  Kepegawaian. 
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c. Sub  Bagian  Keuangan. 

d. Sub  Bagian  Umum. 

3 Sub  Dinas  TK / SD terdiri  dari : 

a. Seksi  TK. 

b. Seksi  SD. 

c. Seksi  Mones. 

4 Sub  Dinas  SLTP  dan  Pendidikan  Menengah  terdiri dari : 

a. Seksi  SLTP. 

b. Seksi  SMU. 

c. Seksi  SMK. 

d. Seksi  Mones. 

5 Sub  Dinas  Pengembangan  Profesi  terdiri  dari : 

a. Seksi  Pengembangan  Guru  TK / SD. 

b. Seksi  Pengembangan  Guru  SLTP. 

c. Seksi  Pengembangan  Guru  SMU / SMK. 

d. Seksi  Pengembangan  Tenaga  Pengawas  dan Penilik. 

6 Sub  Dinas  Pendidikan  Luar  Sekolah  terdiri  dari : 

a. Seksi  Pendidikan  Anak  Dini  Usia. 

b. Seksi  Pendidikan  Luar  Sekolah. 

c. Seksi  Pemberdayaan Perempuan. 

d. Seksi  Pemberdayaan  Perpustakaan. 

7 Sub  Dinas  Pembinaan  Generasi  Muda  dan  Olah  Raga   terdiri  dari : 

a. Seksi  Kesiswaan. 

b. Seksi  Kepemudaan. 

c. Seksi  Keolahragaan. 

8 Cabang  Dinas. 

9 Unit  pelaksana  teknis  Daerah. 

10 Kelompok  Pekerjaan  Fungsional. 

 

2.1.1   Penjabaran Tugas 

A. Tugas Kepala Dinas  
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1. Menyusun rencana dan program kerja Dinas Diknas sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas. 

2. Membagi tugas kepada Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas pada 

jajaran Dinas Diknas. 

3. Memberi petunjuk kepada Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas 

pada jajaran Diknas untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

4. Mengkoordinasikan kegiatan Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas 

pada jajaran Dinas Diknas dalam melaksanakan tugas agar terjalin 

kerja sama yang baik. 

5. Menilai prestasi kerja Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas pada 

jajaran Dinas Diknas sebaga bahan pembinaaan dan pengembangn 

karir. 

6. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. 

7. Merencana, mengorganisasi, mengkoordinasi, mengarahkan, 

menggerakkkan, mengendalikan, mengevaluasi kegiatan dalam 

bidang pelayanan umum dan teknis pendidikan. 

 

B. Bagian Tata Usaha  

Mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, rumah tangga, 

perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan, dan umum. Dalam 

menyelenggarakan tugas, tata usaha mempunyai fungsi : 

1. Pengelolaan perencanaan dan pelaporan. 

2. Pengelolaan kepegawaian. 

3. Pengelolaan keuangan. 

4. pengelolaan unsur umum. 

 

C. Sub Dinas Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar  

Mempunyai tugas sebagai pelaksana dalam bidang Taman Kanak-

kanak, Sekolah Dasaar dan yang setingkat. Dalam menyelenggarakan 

tugas Sub Dinas TK dan SD mempunyai fungsi : 

1. Pengelolaan urusan Taman Kanak-kanak. 
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2. Pengurusan urusan Sekolah Dasar. 

3. Pengelolaan urusan monitoring, evaluasi dan supervisi. 

 

D. Sub Dinas SLTP dan Pendidikan Menengah  

Mempunyai tugas sebagai pelaksana dalam bidang SLTP, SMU, SMK, 

dan yang setingkat. Dalam menyelenggarakan tugas Sub Dinas SLTP 

dan Dikmen mempunyai fungsi: 

1. Pengelolaan urusan pembinaan SLTP dan setingkat. 

2. Pengelolaan urusan pembinaan SMU dan setingkat. 

3. Pengelolaan urusan pembinaan SMK. 

4. Pengelolaan urusan monitoring, evaluasi, dan supervisi. 

 

 

E. Sub Dinas Pengembangan Profesi  

Mempunyai tugas sebagai pelaksana dalam bidang pengembangan 

profesi tenaga teknis keguruan dan teknis non keguruan. Dalam 

menyelenggarakan tugas Sub Dinas Pengembangna Profesi mempunyai 

fungsi:  

1. Pengembangan guru TK/SD dan yang setingkat. 

2. Pengembangan guru SLTP dan yang setingkat. 

3. Pengembangna guru SMU/SMK dan yang setingkat. 

4. Pengembangan penilik/pengawas. 

 

F. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 

Mempunyai tugas membina dan mengurus kegiatan pendidikan luar 

sekolah. Dalam menyelenggarakan tugas Sub Dinas Pendidikan Luar 

Sekolah (PLS) mempunyai fungsi: 

1. Pembinaan pendidikan luar sekolah. 

2. Pendidikan anak dini usia. 

3. Pembinaan kepustakaan masyarakat. 

4. Pembinaaan pendidikan perempuan. 
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G. Sub Dinas Pembinaan Genersi Muda dan Keolahragaan  

Mempunyai tugas membina dan mengurus kegiatan pembinaan generasi 

muda termasuk kesiswaan, kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, 

baik disekolah maupun diluar sekolah. Dalam menyelenggarakan tugas 

Sub Dinas Pembinaan Generasi Muda dan Keolahragaan mempunyai 

fungsi : 

1. Pembinaan kesiswaaan. 

2. Pembinaan kepemudaaan. 

3. Pembinaan kepramukaan. 

4. Pembinaan keolahragaan. 

 

 

2.1.2.  Struktur organisasi 
Susunan  Organisasi  Dinas  Pendidikan  Nasional  Kab.  Boyolali  terdiri  dari (selengkapnya lihat lampiran) : 

1. Kepala  

2. Bagian  Tata  Usaha  terdiri   dari : 

a. Sub  Bagian  Rencana  dan  Pelaporan. 

b. Sub  Bagian  Kepegawaian. 

c. Sub  Bagian  Keuangan. 

d. Sub  Bagian  Umum. 

3. Sub  Dinas  TK / SD terdiri  dari : 

a. Seksi  TK. 

b. Seksi  SD. 

c. Seksi  Mones. 

4. Sub  Dinas  SLTP  dan  Pendidikan  Menengah  terdiri dari : 

a. Seksi  SLTP. 

b. Seksi  SMU. 

c. Seksi  SMK. 

d. Seksi  Mones. 

5. Sub  Dinas  Pengembangan  Profesi  terdiri  dari : 
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a. Seksi  Pengembangan  Guru  TK / SD. 

b. Seksi  Pengembangan  Guru  SLTP. 

c. Seksi  Pengembangan  Guru  SMU / SMK. 

d. Seksi  Pengembangan  Tenaga  Pengawas  dan Penilik. 

6. Sub  Dinas  Pendidikan  Luar  Sekolah  terdiri  dari : 

a. Seksi  Pendidikan  Anak  Dini  Usia. 

b. Seksi  Pendidikan  Luar  Sekolah. 

c. Seksi  Pemberdayaan Perempuan. 

d. Seksi  Pemberdayaan  Perpustakaan. 

7. Sub  Dinas  Pembinaan  Generasi  Muda  dan  Olah  Raga   terdiri  dari : 

a. Seksi  Kesiswaan. 

b. Seksi  Kepemudaan. 

c. Seksi  Keolahragaan. 

8. Cabang  Dinas. 

9. Unit  pelaksana  teknis  Daerah. 

10. Kelompok  Pekerjaan  Fungsional. 

 

2.1.3. Sistem gaji 

Pegawai yang bekerja pada Dinas Diknas Kabupaten Boyolali 

digolongkan dalam 2 kategori, yaitu : 

1. Pegawai Tetap. 

Yang dimaksud pegawai tetap adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan 

mempunyai nomor induk pegawai yang jumlahnya 82 orang pegawai 

tetap. Sistem penggajian untuk pegawai tetap adalah berdasarkan 

pangkat golongan yang dipunyai dan ditambah tunjangan lainnya 

seperti tunjangan pekerjaan, apabila pegawai tersebut menduduki suatu 

pekerjaan dalam instansi dan besarnya gaji ditentukan sesuai standar 

penggajian semua pegawai negeri sipil di Indonesia melalui 

Pemerintah Daerah. 

2. Pegawai tidak tetap. 
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Yang dimaksud pegawai tidak tetap adalah pegawai yang mengabdi 

pada Dinas Diknas Kabupaten Boyolali, jadi masih berstatus (PTT). 

Sistem penggajian untuk pegawai (PTT) ditentukan besarnya oleh 

pemerintah Daerah. 

 

2.1.4. Sistem Rotasi Pegawai 

Sistem rotasi pegawai antar departemen/Subdin bisa dilakukan namun 

harus memperhatikan pangkat golongan pegawai yang akan dirotasi 

tersebut apabila pegawai tersebut berpangkat lebih tinggi dari atasan yang 

akan dituju maka tidak akan bisa masuk departemen itu.  

 

 

 

2.1.5. Sistem kenaikan pangkat 

Dalam hal kenaikan pangkat di Dinas Diknas Kabupaten Boyolali berlaku 

sistem kenaikan pangkat berkala 4 tahunan, namun apabila  pegawai yang 

bersangkutan sudah waktunya kenaikan pangkat dan pangkat atasannya 

masih dibawahnya atau sama maka otomatis yang bersangkutan tersebut 

tidak dapat naik pangkat, bisa naik pangkat apabila atasannya sudah naik 

pangkat dulu.  

 

2.2       Motivasi dan Kepuasan Kerja Karyawan 

Motivasi merupakan masalah kompleks dalam organisasi, karena 

kebutuhan dan keinginan setiap anggota organisasi berbeda satu dengan yang 

lainnya. Hal ini berbeda karena setiap anggota suatu organisasi adalah unik secara 

biologis maupun psikologis, dan berkembang atas dasar proses belajar yang 

berbeda pula (Suprihanto dkk, 2003). 

2.2.1.   Motivasi Kerja 

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota 

organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian 

dan ketrampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan 
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yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka 

pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan 

sebelumnya. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa motivasi merupakan suatu 

proses psikologis yang berasal dari dalam diri manusia yang muncul karena ada 

suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi merupakan masalah 

yang kompleks pada organisasi atau perusahaan, karena motivasi setiap karyawan 

atau sumber daya manusia berbeda satu sama lain. Manusia merupakan makhluk 

yang unik baik secara fisik maupun mental, untuk itu seorang pemimpin atau 

manajer harus mengetahui tentang kondisi motivasi karyawannya dan mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan kerja pada 

karyawan. Hal tersebut penting guna mengoptimalkan kinerja sumber daya 

manusia yang akhirnya berguna untuk mencapai tujuan perusahaan (Gomes, 

1997). Untuk mempermudah pemahaman motivasi kerja, dibawah ini 

dikemukakan pengertian motif, motivasi dan motivasi kerja. Abraham Sperling 

(dalam Mangkunegara, 2002) mengemukakan bahwa motif didefinisikan sebagai 

suatu kecenderungan untuk beraktivitas, dimulai dari dorongan dalam diri (drive) 

dan diakhiri dengan penyesuaian diri. Penyesuaian diri dikatakan untuk 

memuaskan motif. William J. Stanton (dalam Mangkunegara, 2002) 

mendefinisikan bahwa motif adalah kebutuhan yang di stimulasi yang berorientasi 

kepada tujuan individu dalam mencapai rasa puas. Motivasi didefinisikan oleh 

Fillmore H. Stanford (dalam Mangkunegara, 2002) bahwa motivasi sebagai suatu 

kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu. Berdasarkan 

pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa motif merupakan suatu 

dorongan kebutuhan dalam diri pegawai yang perlu dipenuhi agar pegawai 

tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, sedangkan motivasi 

adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari 

motiftya. Sedangkan motivasi dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan 

dorongan dalam diri (drive arousal). Dalam hubungannya dengan lingkungan 

kerja, Ernest L. McCormick (dalam Mangkunegara, 2002) mengemukakan bahwa 

motivasi kerja didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, 
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mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan 

kerja. 

 

Gambar 2.1 Motivasi sebagai Pembangkit Dorongan 

Sumber : Mangkunegara (2002). 

Kepuasan seseorang dengan pekerjaan merupakan keadaan yang sifatnya 

subyektif, yang merupakan hasil kesimpulan yang didasarkan pada suatu 

perbandingan tentang apa yang secara nyata diterima oleh pekerja dari 

pekerjaannya dibandingkan dengan apa yang diharapkan, diinginkan, dan 

dipikirkan sebagai hal yang pantas, atau berhak baginya. Terdapat empat faktor 

yang turut berperan dalam kepuasan kerja, yaitu (Siagian, 2004): 

a. Pekerjaan yang penuh tantangan. 

Seorang pekerja ingin mendapat tugas yang mendapat tugas dapat 

memberikan tantangan tersendiri baginya namun tidak terlalu sulit juga 

baginya, akan tetapi apabila seorang pekerja diberikan tugas yang terlalu 

sulit baginya akan memberikan rasa frustasi yang jika berlangsung terus 

menerus akan berakibat pada tingkat kepuasan kerja. 

b. Penerapan sistem penghargaan yang adil. 

Seorang pekerja akan merasa senang apabila perlakuan itu menguntungkan 

nya dan sebaliknya merasa diperlakukan secara tidak adil apabila 

perlakuan itu merugikannya. Misal upah dan gaji, promosi, kondisi kerja. 

Jika terjadi suatu ketidakadilan, akan timbul suatu perasan diperlakukan 

tidak adil yang akan berakibat pada tingkat kepuasan rendah. 

c. Kondisi yang sifatnya mendukung. 
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Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung sesuai dengan 

sifat tugas yang harus diselessaikan maka tingkat kepuasasn akan timbul. 

d. Sikap rekan kerja. 

Interaksi antar rekan kerja sangat diperlukan dalam kehidupan 

organisasional, keharusan melakukan interaksi ini timbul karena adanya 

saling ketergantungan dan keterkaitan antara satu tugas dengan tugas lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdapat hubungan antara motivasi kerja dan kepuasan kerja. Hubungan 

tersebut digambarkan melalui Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Hubungan Motivasi dengan Kepuasan Kerja 

 KEPUASAN 

 TINGGI RENDAH 

TINGGI 
I. Nilai positif bagi organisasi 

dan bagi pegawai 

II. Nilai positf bagi 

organisasi dan negatif bagi 

pegawai 

M
O

T
IV

A
SI

 

RENDAH 

II. Nilai negatif bagi 

organisasi, positif  bagi 

pegawai 

IV. Nilai negatif bagi 

organisasi dan bagi 

pegawai 

Sumber : Gomes, Cordoso, (1997). 
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Kuadran pertama menunjukkan pegawai yang motivasi dan kepuasannya 

tinggi, dan ini merupakan keadaan ideal, baik bagi organisasi maupun bagi 

pegawai itu sendiri. Keadaan ini timbul apabila sumbangsih yang diberikan 

pegawai bernilai bagi organisasi, dimana pada gilirannya organisasi memberikan 

hasil (outcomes) yang diinginkan, diharapkan, atau pantas/layak bagi pegawai. 

Para pekerja yang terdapat pada kuadran kedua, termotivasi untuk bekerja 

dengan baik, tetapi tidak merasa puas dengan kerja mereka, dan ini mungkin dapat 

dijelaskan dengan beberapa alasan. Pekerja mungkin membutuhkan pekerjaan dan 

uang. Baik uang maupun pekerjaan tergantung pada kinerja yang bagus. Pada sisi 

lain pegawai mungkin merasa ia berhak atas keselamatan kerja atau gaji yang 

lebih daripada apa yang diberikan oleh organisasi . Bila seorang pekerja bekerja 

dengan baik tetapi tidak puas bisa saja terjadi pengunduran diri dengan alasan 

untuk mengganti pekerjaan. 

Pada kuadran ketiga terdapat kinerja yang rendah dari pegawai yang puas 

dengan pekerjaannya. Organisasi memenuhi kebutuhan pegawainya, dan 

karenanya pagawai tidak mengeluh. Tetapi, kontras dengan kuadaran I, 

pemenuhan kebutuhan pegawai tidak tergantung pada perilaku yang bernilai bagi 

organisasi. 

Pada kuadran IV, pegawai tidak bekerja dengan baik dan tidak 

memperoleh rangsangan yang memuaskan dari organisasi. Situasi inilah yang 

akan mendorong keinginan pegawai untuk berhenti atau keputusan organisasi 

untuk memberhentikan pegawai karena tidak ada manfaat yang diperoleh, baik 

oleh pegawai ataupun oleh majikan pada sisi yang lain. 

 

2.3 Teori-teori Motivasi Kerja 

 Motivasi seorang pekerja untuk bekerja biasanya merupakan hal yang 

rumit, karena motivasi itu melibatkan faktor-faktor individual dan faktor-faktor 

organisasional. Yang tergolong faktor individual adalah kebutuhan-kebutuhan 

(needs), Tujuan-tujuan (goals), sikap (attitudes), dan kemampuan-kemampuan 
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(abilities). Sedangkan yang tergolong faktor organisasional adalah pembayaran 

atau gaji (pay), keamanan pekerjaan (job security), sesama pekerja (co-workers), 

pengawasan (supervision), pujian (praise), dan pekerjaan itu sendiri (job-itself). 

Secara umum, teori-teori yang membahas tentang motivasi dan kepuasan 

kerja karyawan dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama, yang masing-

masing memiliki implikasi yang berbeda dalam penerapannya, yaitu (Gomes, 

1997): 

1. Teori motivasi berdasarkan isi (content theories), yaitu teori-teori yang 

membahas tentang bagaimana mengetahui respon para orang (pekerja) dengan 

tingkat motivasi yang berbeda pada suatu lingkungan kerja. Teori-teori yang 

termasuk dalam kategori ini adalah teori hirarki kebutuhan (Abraham  

Maslow), teori ERG (Clayton Alderfer), teori dua faktor (Frederick Herzberg), 

dan teori kepemilikan kebutuhan (acquired-need theory) oleh David Mc 

Clelland. 

2. Teori motivasi berdasarkan proses (process theories), yaitu teori-teori yang 

membahas tentang bagaimana sikap pekerja terhadap sistem reward dan 

proses perilaku didorong, diarahkan, dipertahankan dan akhirnya dihentikan. 

Yang termasuk dalam kategori teori ini adalah teori kesamaan (equity theory) 

oleh J. Stacy Adam, teori ekspektansi (Victor Vroom) dan teori pengaturan  

tujuan (Edwin Locke). 

3. Teori pengukuhan (reinforcement theories), yaitu teori-teori yang membahas 

bagaimana tingkah laku pekerja dipengaruhi oleh konsekuensi dari 

lingkungannya. Yang termasuk dalam kategori teori ini adalah teori strategi 

pengukuhan (reinforcement strategies) oleh B. F. Skinner, teori pengukuhan 

positif (positve reinforcement) dan sejumlah teori mengenai punisment dan isu 

etika. 

Pembahasan mengenai motivasi dan kepuasan kerja pada penelitian ini 

difokuskan pada pengukuran kadar motivasi karyawan berdasarkan besarnya nilai 

potensi motivasi karyawan (content theories). Motivasi dianggap sebagai dampak 

dari rasa puas karyawan dalam pekerjaan (job satisfaction). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 III-31 

 

2.3.1      Teori Hirarki Kebutuhan (Hierarchy of Needs Theory) 

Teori  yang dikembangkan oleh Abraham Maslow ini menyatakan bahwa 

kebutuhan manusia dapat dikelompokkan ke dalam lima tingkat kebutuhan yaitu 

kebutuhan fisik, kebutuhan mendapatkan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan 

untuk dihormati, dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. 

Tiga kebutuhan pertama (fisik, keamanan dan sosial) sering juga disebut 

kebutuhan mendasar (low-order needs) dan kebutuhan untuk dihormati dan 

kebutuhan untuk aktualisasi sering disebut juga dengan kebutuhan tingkat atas 

(high-order needs) atau kebutuhan psikologis seseorang untuk tumbuh dan 

berkembang (Schermerhorn, 1996).Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Tingkat kebutuhan tertinggi: keb. 
Pemenuhan ego diri, keb. 
Berkembang dan menggunakan 
kesempatan sumber daya yang 
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Gambar 2.2 Teori Hierarki Kebutuhan 

Sumber : Schultz, (1990). 

 

2.3.2      Teori ERG (ERG Theory) 

Kebutuhan Dihormati/Dihargai 
Kebutuhan untuk dihormati oleh orang 

lain, prestise, terkenal, sebagai panutan, 

Kebutuhan Keamanan 
Kebutuhan terhadap keamanan, perlindungan, dan 
stabilitas pada kehidupan sehari-hari. 

Kebutuhan Sosial 
Kebutuhan terhadap cinta, kasih sayang, rasa 
memiliki satu sama lain 

Kebutuhan Biologis 
Kebutuhan paling dasar manusia, meliputi kebutuhan 

biologis, makanan, minuman dan kebutuhan fisik 
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Teori ini merupakan pengembangan dari teori Maslow tentang hirarki 

kebutuhan yang dilakukan oleh Clayton Alderfer. Perbedaannya dengan teori 

Maslow adalah Alderfer mengelompokkan kebutuhan manusia hanya dalam tiga 

kategori kebutuhan, yaitu: 

§ Existence needs (kebutuhan eksistensi), yaitu keinginan yang berasal 

dari fisik dan keinginan material. 

§ Relatedness needs (kebutuhan berelasi), yaitu kebutuhan untuk 

melakukan hubungan (relationship) dengan orang lain. 

§ Growth needs (kebutuhan untuk tumbuh), yaitu keinginan psikologis 

untuk selalu tumbuh dan berkembang. 

Menurut teori ERG, kebutuhan manusia tidak harus selalu mengikuti 

urutan kebutuhan dasar (low-order needs) dan kemudian dilanjutkan kepada 

kebutuhan tingkat atas (high-order needs). Namun  ketiga faktor di atas diyakini 

dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Alderfer juga tidak mengasumsikan 

bahwa pemenuhan kebutuhan akan menjamin munculnya motivasi seseorang. 

Teori ini menitikberatkan pada adanya mekanisme tidak dapat memenuhi 

kebutuhan kepada kebutuhan tingkat atas (high-order needs) setelah kebutuhan 

dasarnya (low-order needs) terpenuhi. 

 

2.3.3      Teori Dua Faktor (Two-Factor Theory) 

Teori dua faktor tentang motivasi yang dikembangkan oleh Frederick 

Herzberg  bermaksud mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan kerja karyawan. Faktor pertama 

disebut sebagai motivator, yaitu faktor internal pekerjaan yang dapat 

menyebabkan kepuasan kerja dan peningkatan motivasi. Jika faktor ini tidak 

diperoleh karyawan, maka karyawan tersebut tidak memiliki kepuasan kerja dan 

motivasi kerja sehingga mereka tidak akan menggunakan atau memanfaatkan 

potensi yang ada pada mereka. Contoh dari faktor motivator adalah:  

§ Pekerjaan itu sendiri. 
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§ Tanggung jawab. 

§ Kesempatan untuk berkembang . 

§ Penghargaan. 

§ Pencapaian Hasil. 

Faktor kedua adalah kesehatan kerja (hygine factor atau maintenance 

factor). Faktor kesehatan adalah faktor eksternal yang terdapat pada lingkungan 

suatu pekerjaan. Jika faktor kesehatan kerja tidak terpenuhi, maka akan 

mengakibatkan karyawan mengalami ketidakpuasan kerja atau hilangnya motivasi 

kerja. Dan jika hal ini berlangsung lama, dapat mengakibatkan karyawan akan 

meninggalkan pekerjaan tersebut. 

 Yang termasuk dalam faktor kesehatan kerja adalah: 

§ Kebijakan perusahaan. 

§ Kondisi kerja. 

§ Jaminan keamanan kerja. 

§ Gaji. 

§ Fasilitas. 

§ Hubungan antara supervisor dan manajer. 

§ Hubungan antar sesama karyawan. 

§ Hubungan dengan bawahan. 

Menurut Herzberg, jika perusahaan dapat memenuhi kedua faktor di atas, 

maka karyawan tidak akan mengalami ketidakpuasan kerja dan mereka akan 

mempunyai motivasi dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam 

melakukan pekerjaannya. Agar karyawan memiliki motivasi dalam bekerja, pihak 

manajemen harus menyediakan sebanyak mungkin faktor motivator dalam suatu 

pekerjaan. 

Implikasi dari teori dua faktor dalam kegiatan perancangan pekerjaan 

adalah : 

a. Pekerjaan harus dirancang agar mengandung faktor motivator sebanyak-

banyaknya. 
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b. Perubahan terhadap faktor kesehatan seperti gaji dan kondisi kerja tidak 

menjamin peningkatan motivasi karyawan dalam selang waktu yang 

lama. Motivasi hanya dapat dipertahankan melalui kondisi internal 

pekerjaan itu sendiri. 

 

2.3.4.     Teori Kebutuhan Mc Clelland 

Berbeda dari Maslow, dalam pandangan David Mc Clelland setiap orang 

pada dasarnya mempunyai tiga kebutuhan pokok, yaitu: 

1. Kebutuhan berprestasi (need for achievement) 

 Kebutuhan berprestasi memiliki ciri sebagai berikut: 

a. Selalu menghindari spekulasi dan memiliki tanggung jawab yang 

tinggi. 

b. Mempunyai semangat yang tinggi dan ingin menggunakan setiap 

kesempatan dengan baik. 

c. Suka bekerja keras dan mempunyai inisiatif  yang tinggi. 

d. Menghendaki umpan balik dari setiap kegiatannya. 

e. Senang pada pekerjaan yang menantang dan mau bekerja tanpa 

memikirkan imbalan materi. 

2. Kebutuhan berafiliasi (need for affiliation) 

 Ciri-ciri seseorang yang berorientasi kebutuhan afiliasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Selalu bersahabat dengan orang lain. 

b. Bersedia berkompromi untuk menghindari perselisihan. 

c. Senang berkumpul dengan orang lain dan mudah mempercayai 

orang lain. 

d. Senang membantu orang lain dalam setiap kesempatan. 

3. Kebutuhan kekuasaan (need for power) 

 Ciri-ciri orang yang mempunyai kebutuhan akan kekuasaan antara lain: 
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a. Selalu bersedia menjadi pelopor dalam segala kegiatan. 

b. Selalu mencari kedudukan sebagai pemimpin. 

c. Mempunyai sifat yang cenderung memaksa, memimpin dan 

mengatur orang lain. 

Ketiga kebutuhan manusia tersebut merupakan kebutuhan yang sangat 

penting yang menentukan prestasi dalam kehidupan maupun dalam pekerjaan 

sehari-hari. 

Keempat teori motivasi pada dasarnya mendefinisikan kebutuhan 

manusia dalam 3 kelompok kebutuhan, yaitu : 

1. Kebutuhan rasa aman, perasaan aman merupakan kebutuhan mendasar 

manusia, seperti kebutuhan fisik, makan, pakaian, tempat tinggal, 

keamanan dan perlindungan. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka 

akan menimbulkan kegelisahan dan terganggunya performansi kerja. 

2. Kebutuhan sosial, kebutuhan sosial merupakan kebutuhan untuk 

berinteraksi, bergaul dan menjalin hubungan baik dengan orang lain. 

Aspek sosial tidak boleh diabaikan dalam suatu dalam suatu lingkungan 

kerja karena akan mengganggu performansi kerja seseorang. 

3. Kebutuhan untuk berkembang, kebutuhan berkembang merupakan 

kebutuhan untuk beraktualisasi diri, mendapat penghargaan dan 

mengembangkan potensi diri dalam lingkungannya. Aspek ini juga 

harus mendapat perhatian dari organisasi agar motivasi dan kepuasan 

kerja karyawan dapat lebih baik. 

Definisi di atas merupakan kesimpulan atau garis besar dari 4 teori 

motivasi berdasarkan isi (content theories), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 2.2. 

  Tabel 2.2. Kesatuan teori motivasi 

 Maslow Aderfer Herzberg Mc Clelland 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 III-37 

Self-actualization 

 

Need for 

achievement 

Esteem 

Growth Motivators 

 

Social Relatedness Hygiene Need for affiliation 

Safety 

physiological 

 

Existence 
factors 

 

Need for power 

Sumber : Nortcraft dan Neal, (1994). 

Empat teori motivasi di atas menjadi dasar penelitian Hackman dan 

Oldham (1976, 1980), dan penelitian Weiss, Dawis, England dan Lofquist (1967) 

dan  juga penelitian ini sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3.  

      Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu  

No Nama Peneliti Topik Metode 

1 Hackman dan  

Oldham (1980) 

Hubungan karakteristik 

pekerjaan dengan 

motivasi dan kepuasan 

kerja  

Model Karakteristik 

Pekerjaan Dan Metode 

Job Diagnostic Survey 

(JDS) 

3 Weiss, Dawis, 

England dan 

Lofquist (1967) 

Pengukuran kepuasan 

kerja pada Universitas 

Minnesota 

Metode Minnesota 

Satisfation Questionnaire 

(MSQ) 

  Sumber : hasil studi pustaka. 

2.3.5.      Kepuasan Kerja (Job Satisfaction) 

Kepuasan kerja didefinisikan sebagai besarnya perasaan pribadi 

(personal feelings) seorang karyawan (positif atau negatif) terhadap aspek-aspek 

yang terdapat dalam suatu pekerjaan. Hal ini mencerminkan persepsi pribadi 
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mengenai “kualitas ” suatu pekerjaan dan asosiasinya terhadap pengalaman kerja 

karyawan. Aspek yang sangat menentukan dalam membentuk kepuasan kerja 

adalah besarnya gaji, karakteristik tugas-tugas dalam suatu pekerjaan, proses 

pengawasan, teman kerja, pengaturan kerja, dan peluang untuk berkembang 

(Schermerhorn, 1996). 

Beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja seorang 

karyawan antara lain adalah: 

1. Penelitian Locke (1976) yang menyatakan bahwa terdapat tiga variabel yang 

mempengaruhi kepuasan kerja yaitu physical-economic (kesesuaian kondisi 

fisik kerja), sosial (efektivitas pengawasan/supervisi dan kohesivitas 

kelompok kerja) dan kondisi alami pekerjaan (nature of work) yaitu tingkat 

kepuasan perasaan terhadap suatu pekerjaan/tantangan yang diberikan kepada 

seorang karyawan (work realated) seperti karakteristik pekerjaan, tanggung 

jawab, beban kerja, dan mekanisme kontrol. Variabel ketiga ini sering disebut 

sebagai variabel pekerjaan (Blau, 1999). 

2. Penelitian-penelitian terapan yang didasarkan pada kondisi aktual, 

menghasilkan tiga variabel yang mempengaruhi kepuasan yaitu prioritas 

kebutuhan kepuasan kerja oleh karyawan (Staw dan Ross, 1985), perbedaan 

individu karyawan seperti umur, jenis kelamin, status pernikahan (Agho, 

1993; Begley dan Czajka, 1993; Jiang, Hall, Loscocco dan Allen, 1995; 

Smith, Smits dan Hoy, 1998) dan level organisasi seperti status kepegawaian, 

kedudukan dalam organisasi, lama bekerja dan penambahan atau penurunan 

jumlah karyawan (Begley dan Czajka, 1993; Feldman, 1990; Frost dan Jamal, 

1979; Gerhart, 1987). 

Selain penelitian Locke (1976) dan penelitian penelitian empirik  di atas, 

terdapat penelitian yang mencoba membandingkan besarnya kontribusi keenam 

variabel tersebut untuk mengetahui variabel mana yang paling mempengaruhi 

tingkat kepuasan kerja seseorang. Blau (1999) mengamati tingkat kepuasan kerja 

dan menyimpulkan bahwa variabel pekerjaan merupakan variabel paling 

berpengaruh  dalam menentukan  tingkat kepuasan kerja dan motivasi karyawan. 
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2.4.        Metode Job Diagnostic Survey 

Metode Job Diagnostic Survey (JDS) dirancang oleh Hackman dan 

Oldham pada tahun 1980 dan merupakan instrumen untuk mengukur tingkat 

motivasi dan kepuasan kerja seseorang dalam bentuk kuesioner dengan 

berdasarkan Model Karakteristik Pekerjaan Hackman dan Oldham (Job 

Characteristics Model) yang dipopulerkan pada tahun 1976. Model ini 

menyatakan bahwa seorang karyawan akan lebih termotivasi dalam melakukan 

pekerjaan dan akan merasa lebih puas dalam suatu pekerjaan jika pekerjaan 

tersebut memiliki atau memenuhi dimensi inti pekerjaan yang baik. Dimensi inti 

pekerjaan akan mempengaruhi critical psychological state dan pada akhirnya akan 

mempengaruhi hasil kerja (work outcomes). Jika suatu pekerjaan memiliki 

dimensi inti pekerjaan yang cukup, maka hasil kerja karyawan akan baik dan 

diikuti oleh tingginya motivasi karyawan. Besarnya keterkaitan antara dimensi inti 

pekerjaan, critical psychological states dan work outcomes sangat ditentukan oleh 

sejumlah moderator, untuk lebih jelasnya lihat Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3. Job Characteristics Model (JCM) Hackman dan Oldham 

Sumber: Schemerhorn, (1996). 

Terdapat lima dimensi inti pekerjaan yang berhubungan dengan tiga 

critical psychological states yaitu: 

1. Variasi ketrampilan (skill variety), yaitu tingkat kebutuhan dalam suatu 

pekerjaan yang mengharuskan seseorang melakukan sejumlah pekerjaan 

yang berbeda dan menuntut adanya sejumlah ketrampilan, kemampuan 

dan bakat yang berbeda pula. 

2. Identitas tugas (task identity), yaitu tingkat dimana seseorang dapat 

mengerjakan tugas dalam suatu pekerjaan dari awal hingga akhir dengan 

hasil yang nyata. 
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q Identitas tugas 
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q Konteks kepuasan 
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3. Signifikansi tugas (task significance), yaitu signifikansi dampak tugas-

tugas yang ada di suatu pekerjaan terhadap orang lain (di luar atau di 

dalam organisasi). 

4. Otonomi (autonomy), yaitu serangkaian wewenang, kebebasan dan 

ketidakbergantungan yang disertai dengan sejumlah tanggung jawab yang 

dimiliki karyawan seperti penjadwalan kerja, pengambilan/penetapan 

keputusan, dan penentuan bagaimana suatu pekerjaan itu dilaksanakan. 

5. Umpan balik (feedback), yaitu tingkat kejelasan (transparansi) terhadap 

hasil kerja karyawan pada suatu pekerjaan yang disediakan atau 

disampaikan oleh perusahaan, penghargaan rekan kerja atau atasan 

berkaitan hasil kerja karyawan dan tingkat interaksi atau kerjasama dengan 

orang lain baik dengan sesama karyawan maupun dengan orang di luar 

organisasi. 

Critical psycological states yang dipengaruhi oleh karakteristik utama 

pekerjaan adalah: 

1. Experienced meaningfulness, yaitu tingkat pengalaman atau kesadaran 

karyawan akan nilai dan kegunaan dari suatu pekerjaan. 

2. Experienced responsibility, yaitu besarnya tanggung jawab pribadi dari 

seorang karyawan terhadap hasil pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu. 

3. Knowledge of result, yaitu tingkat pemahaman dasar dari seorang 

karyawan terhadap efektivitas hasil kerja yang dicapainya. 

Tiga dimensi inti pekerjaan yang pertama (variasi ketrampilan, identitas 

tugas, dan signifikansi tugas) akan menyebabkan seorang karyawan dapat 

memahami adanya keberartian, kepentingan dan manfaat dari suatu pekerjaan. 

Otonomi akan mengakibatkan karyawan memiliki tanggung jawab terhadap hasil 

kerja pribadi yang dicapainya. Dengan kata lain, karyawan akan memiliki 

penghargaan internal ketika mereka mencoba belajar untuk memahami pekerjaan 

yang ditekuninya, kepedulian dan rasa tanggung jawab mereka terhadap hasil 

yang mereka capai (Robbins, 1992). Semakin besar pemahaman dan pengetahuan 

mereka terhadap ketiga critical psychological states, semakin besar pula motivasi 

dan kepuasan kerja dari karyawan. 
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Ketiga hubungan di atas akan dijembatani (moderator) oleh dua faktor, 

yaitu: 

1. Kebutuhan karyawan untuk berkembang (employee’s need for growth) 

yaitu karyawan dengan kebutuhan yang tinggi terhadap pengembangan 

diri dan aktualisasi diri akan memiliki pemahaman yang lebih tinggi 

terhadap ketiga critical psychological states jika pekerjaan yang 

dipegangnya memiliki dimensi utama pekerjaan. Faktor ini sesuai dengan 

kategori growth needs pada teori ERG. 

2. Konteks kepuasan (context satisfiers), yaitu ukuran sejauhmana 

permasalahan mengenai gaji, keamanan pekerjaan, hubungan dengan 

teman sejawat, atasan atau bawahan menyita pikiran seorang karyawan 

dan sejauhmana peluang terjadinya pengayaan suatu pekerjaan oleh 

seorang karyawan melalui pengalaman personal untuk tumbuh dan 

berkembang. 

Untuk mengetahui besarnya motivasi seorang karyawan, maka dilakukan 

perhitungan skor potensi motivasi (motivational potential score) sebagai berikut 

(Lee dan Ross, 1998): 

feedbackotonomy
cesignificanidentityiety

MPS ´´
++

=
3

)(var
  ...................... (2.1). 

Berdasarkan besarnya nilai MPS, skor potensi motivasi seorang dapat 

dikelompokan dalam tiga kelompok, yaitu: 

§ Kelompok tingkat motivasi rendah dengan skor JDS 0 – 119. 

§ Kelompok tingkat motivasi menengah dengan skor JDS 120 – 199. 

§ Kelompok tingkat motivasi tinggi dengan skor JDS 200 – 343. 

(Hackman dan Oldham, 1980). 

Menurut Hackman dan Oldham (1980), terdapat lima tahap implementing 

concepts yang harus diperhatikan dalam perancangan pekerjaan agar terjadi 

kepuasan kerja dan pengayaan pekerjaan, yaitu (Schermerhorn, 1996): 

q Mengkombinasi tugas. Tanggung jawab dari suatu tugas yang diberikan kepada seorang karyawan harus terkait 

dengan tanggung jawab karyawan lainnya dengan cara mengkombinasi hasil pekerjaannya tersebut dan 

membentuk tugas lanjutan dengan level yang lebih tinggi. 
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q Membentuk unit natural dalam pekerjaannya. Yakinkan bahwa tugas yang diberikan kepada karyawan 

berhubungan dengan karyawan lain dan identifikasi tugas harus jelas dan berarti. 

q Membangun hubungan dengan orang lain. Pekerjaan harus dirancang sehingga terdapat hubungan dengan pihak 

lain, baik sesama karyawan dalam organisasi atau pihak di luar organisasi. 

q Melakukan latihan untuk mengerjakan tugas yang lebih tinggi. Karyawan sebaiknya diberikan latihan/uji coba 

untuk melakukan perencanaan dan pengendalian secara mandiri terhadap pekerjaan yang mereka lakukan yang 

sebelumnya merupakan wewenang dari atasannya. 

q Umpan balik yang transparan. Karyawan diberi kesempatan untuk mengetahui umpan balik (respon) terhadap 

hasil kerjanya secara transparan sehingga diharapkan mereka akan melakukan perbaikan di masa yang akan 

datang.  

Gambar yang menunjukkan tahap implementing concepts yang 

mempengaruhi karakteristik utama pekerjaan dalam proses perancangan pekerjaan 

dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

      Implementing  concepts                         Core Job Characteristics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.4. Penerapan Konsep Perancangan Pekerjaan 

Sumber: Schemerhorn, (1996). 

2.5        Metode Minnesota Satisfaction Questionnaire 

Metode Minnesota satisfaction Questionnaire (MSQ) merupakan 

instrumen yang dirancang oleh Weiss, Dawis, England dan Lofquist pada tahun 

1967. Metode MSQ menilai tingkat kepuasan kerja karyawan berdasarkan dua 

puluh variabel kepuasan kerja yang terbagi atas faktor internal dan eksternal. 

Keduapuluh variabel kepuasan kerja tersebut diperinci sebagai berikut: 

Faktor intrinsik: 

1. Penggunaan kemampuan, yaitu kesempatan untuk melakukan sesuatu 

dengan menggunakan kemampuan, keahlian dan ketrampilan yang 

dimilikinya. 

2. Aktivitas, yaitu tingkat kesibukan melakukan pekerjaan setiap waktu. 

Kombinasi tugas 

Membentuk unit natural dalam 
pekerjaan 

Membangun hub. dengan orang 
lain 

Latihan melakukan tugas yang 
lebih tinggi 

Umpan balik transparan 

Identitas tugas 

Variasi ketrampilan 

Signifikansi tugas 

Autonomi  

Feedback  
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3. Promosi, yaitu kesempatan untuk mendapatkan promosi dalam 

pekerjaannya. 

4. Prestasi, yaitu tingkat keberhasilan/kepuasan yang diperoleh dalam 

pekerjaannya. 

5. Wewenang, yaitu kesempatan untuk mengatur/memimpin orang lain. 

6. Kreativitas, yaitu kesempatan untuk mencoba metode sendiri dalam 

penyelesaian tugas.  

7. Independensi, yaitu kesempatan untuk bekerja seorang diri dalam 

menyelesaikan tugas. 

8. Aktivitas sosial, yaitu kesempatan untuk dapat membantu orang lain. 

9. Tanggung jawab, yaitu kebebasan untuk menggunakan keputusannya 

sendiri. 

10. Variasi, yaitu kesempatan untuk melakukan sesuatu yang  berbeda dari 

waktu ke waktu. 

11. Status sosial, yaitu kesempatan untuk menjadi seseorang yang berari di 

lingkungan pekerjaannya. 

12. Moral, yaitu melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan hati 

nurani. 

 

 

Faktor ekstrinsik : 

1. Perusahaan, yaitu tingkat kepuasan karyawan terhadap kebijakan 

perusahaan. 

2. Gaji, yaitu tingkat upah yang diterima sesuai dengan pekerjaannya. 

3. Rekan kerja, yaitu tingkat hubungan/interaksi antara sesama rekan kerja. 

4. Penghargaan, yaitu tingkat pengakuan yang diterima atas hasil kerja yang 

dicapai. 

5. Keamanan pekerjaan, yaitu tingkat jaminan terhadap kelangsungan 

pekerjaannya. 

6. Pengawasan (operasional), yaitu bagaimana atasan menangani atau 

mengatur para karyawannya. 
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7. Pengawasan (teknis), yaitu tingkat wewenang pimpinan dalam 

mengambil keputusan. 

8. Kondisi kerja, yaitu bagaimana kondisi lingkungan pekerjaan karyawan. 

Untuk lebih jelasnya hubungan antara faktor internal dan eksternal 

terhadap motivasi dan kepuasan kerja dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

Perhitungan besarnya tingkat kepuasan kerja karyawan dengan metode 

MSQ dilakukan dengan menjumlahkan rata-rata jawaban dari tiap item pertanyaan 

yang berjumlah 20 . Dalam hal ini masing-masing pertanyaan mewakili satu 

dimensi kerja. 

Tingkat kepuasan kerja = 20

_

3

_

2

_

1

__

... VVVVV n ++++=  ...................... (2.2). 

Dimana : 

nV
_

= nilai rata-rata jawaban tiap pertanyaan. 

  V1,V2,...V20 = Nilai rata-rata jawaban tiap pertanyaan. 

Besarnya nilai kepuasan kerja dapat dikelompokkan alam 3 kategori yaitu: 

1.  0-40  : memiliki tingkat kepuasan rendah. 

2. 40-60  : memiliki tingkat kepuasan sedang. 

3. 60-100  : memiliki tingkat kepuasan tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

· Pengunaan kemampuan 
· Promosi 
· Wewenang 
· Kreativitas 
· Independensi 
· Tanggung jawab 
· Aktivitas sosial 
· Variasi 
· Status sosial 
· Aktivitas 
· Prestasi 
· Moral 
 

· Perusahaan 
· Gaji 
· Rekan kerja 
· Penghargaan 
· Keamanan 
· Pengawasan 

(operasional) 
· Pengawasan (teknis) 

· Kondisi kerja 

 Kepuasan kerja 
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   Gambar 2.5. Model Minnesota Satisfaction Questionnaire 

Sumber : Vocational Psychology Research, University of Minnesota,  (1997). 

2.6  Validitas dan Reliabilitas 

Untuk menguji validitas angket, dipergunakan rumus Korelasi Product 

Moment dari Pearson dengan rumus : 

 

})(}{)({

))((
2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

S-SS-S

SS-S
= ....................... (2.3). 

Dimana : 

rxy  = koefisien korelasi product moment. 

Y  = skor total tiap responden. 

X  = skor tiap butir pertanyaan. 

N  = jumlah sampel. 

(Suharsimi Arikunto, 1993). 

Taraf signifikansi ditentukan 5 %, jika diperoleh hasil korelasi 

yang lebih besar dari  r tabel pada taraf signifikansi 0,05 berarti butir 

pertanyaan tersebut valid. 
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 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali 

atau lebih terhadap gejala yang sama. Hasilnya ditunjukkan oleh sebuah 

indeks yang menunjukkan seberapa jauh sebuah alat ukur dapat 

diandalkan. Untuk mengukur reliabilitas alat pengukur atau instrumen 

yang skornya bukan 1 dan 0 misalnya angket maka digunakan teknik 

Alpha Cronbanch dengan rumus sebagai berikut : 

r11 = ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
÷÷
ø

ö
çç
è

æ å
-÷

ø
ö

ç
è
æ

- 2

2

1
1 t

b
k

k
s
s

 ................................  (2.4). 

dimana   

n
n
Y

Y
t

2
2

2

)(S
-S

=s  ................................. (2.5). 

Keterangan : 

r11  = reliabilitas instrumen. 

σt2  = varians total. 

∑σb2 = jumlah varians butir. 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau jumlah soal. 

(Suharsimi Arikunto, 1993). 

 

2.7 Analisis  Multivariat 

Analisis multivariat adalah semua metode statistik yang secara simultan 

menganalisis lebih dari dua variabel. Penelitian-penelitian dalam bidang ilmu 

non eksak adalah yang paling sering rnemanfaatkan analisisis multivariat 

karena masalah dalarn bidang tersebut melibatkan banyak sekali aspek atau 

dimensi. Biasanya satu aspek diwakili oleh satu variabel dan nilai-nilai untuk 

setiap variabel yang terlibat diukur dengan menggunakan kuesioner atau 

wawancara. Jadi, peranan dari analisis multivariate adalah dalam mengartikan 
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hubungan banyak variabel sedemikian hingga menjadi mudah dipahami dan 

hasilnya dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Metode-

metode analisis multivariat dikelornpokkan ke dalam dua kelompok besar, 

yaitu: 

Ø Metode Dependence 

Yaitu metode-metode analisis multivariat yang. memisahkan antara 

variabel dependen dan variabel independen. Dalam kelompok pertama ini, 

satu atau beberapa variabel diperlakukan sebagai variabel dependen 

sedangkan sisanya sebagai variabel independen. Yang termasuk kelompok 

tersebut adalah multiple regression analysis, multiple discriminant 

analysis, logistic regression, multivariate analysis of variance 

(MANOVA). conjoint analysis, canonical correlation analysis, dan 

structural equation modelling (LISREL). 

Ø Metode Interdependence 

Yaitu metode-metode analisis multivariat yang tidak memisahkan 

variabel-variabel menjadi variabel dependen dan independen. Dalam 

kelompok interdependence tidak ada istilah variabel dependen dan 

independen. Diantaranya adalah analisis faktor, cluster analysis, dan 

multidimensional analysis. 

Sebelum melakukan pengolahan data dengan menggunakan analisis 

multivariat, dilakukan beberapa pengujian. pada data untuk mencegah adanya 

“hidden problem”. Uji data pada prinsipnya bertujuan untuk memastikan 

bahwa metode multivariat bisa digunakan pada data. Hidden problem dapat 

muncul karena adanya missing data, outliers, atau karena asumsi-asumsi yang 

tidak terpenuhi. 

Ø Missing Data. 

Missing data adalah data yang hilang (kosong) pada suatu case/responden 

karena sebab-sebab tertentu, misalnya: 

- responden menolak mengisi jawaban. 

- kesalahan dalam memasukkan data. 
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- data memang tidak mungkin dilengkapi oleh responden karena syarat 

tertentu yang belum terpenuhi. 

Jika proses terjadinya missing data tersebut dianggap tidak ada polanya 

meskipun dihubungkan dengan variabe lain (prosesnya disebut missing 

completely at randorn”MCAR,) maka ada beberapa metode yang dapat 

digunakan untuk menangani rnasalah tersebut, yaitu: 

- Complete Case Approach (LIST WISE di SPSS). 

- Menghapus Case dan/atau Variabel. 

- Metode Imputasi. 

Ø Outlier 

Outlier adalah nilai ekstrim yang diperoleh untuk suatu variabel pada case 

tertentu. Pengertian ekstrim disini bukan ekstrim absolut tetapi ekstrim 

relatif terhadap sebagian besar nilai-nilai lainnya untuk variabel yang 

sama. Outlier dibagi menjadi 4 tipe: 

- Tipe 1, outlier yang terjadi karena kesalahan prosedur seperti 

kesalahan memasukkan data/coding. Outlier tipe 1 ini sedapat 

mungkin harus dihilangkan. 

- Tipe 2, outlier yang terjadi karena kejadian yang luar biasa yaitu secara 

kebetulan terpilih nilai ekstrim. Outlier ini dapat dikeluarkan dari 

sampel. 

- Tipe 3, outlier yang terjadi karena kejadian yang luar biasa dimana 

nilai ekstrim tersebut tidak dapat dijelaskan atau secara nalar mestinya 

nilai ekstrim tersebut tidak pernah muncul. Outlier ini harus segera 

dikeluarkan dari sampel. 

- Tipe 4, yaitu outlier dimana nilainya sendiri tidak ekstrim tetapi 

kombinasinya dengan nilai variabel-variabel lain menjadi aneh. 

Ø Pengujian Asumsi 

Asumsi yang diuji adalah asumsi dasar yang berlaku untuk sebagian besar 

metode analisis multivariat. Asumsi yang diuji disini hanya asumsi untuk 

individual variabel. Ada empat asumsi dasar yang menyangkut data yang 

harus dipenuhi, yaitu: 
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- Asumsi Kenormalan. 

Yaitu setiap variabel matrik nilainya mengikuti distribusi normal 

(univariate normality). Menguji kenormalan data dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu secara visual (grafik), dengan cara memplot data 

ke dalam normal probability paper dan secara uji statistik. 

- Asumsi Keseragaman Variansi (Homoscedasticlip). 

Yaitu asumsi bahwa variansi nilai variabel dependen adalah sama pada 

setiap level/nilai variabel independen. Tujuannya untuk memastikan 

bahwa variansi nilai variable idependen tidak terkonsentrasi/terkumpul 

pada level tertentu dan variabel independen. 

- Asumsi Linieritas. 

Yaitu bahwa korelasi yang terjadi antar variabel adalah korelasi linier 

dan bukan korelasi nonlinier. Semua metode multivariat yang 

menggunakan ukuran korelasi mengasumsikan korelasi linier. 

- Asumsi Independensi. 

Yaitu asumsi bahwa error yang terjadi tidak berkorelasi (tidak terlihat 

adanya pola tertentu jika error diplotkan). Asumsi ini berlaku untuk 

metode analisis multivariat yang tergolong “dependence”. 

2.8      Regresi Linier 

Istilah regresi linier diartikan bahwa rataan XY /m  berkaitan linier dengan x 

dalam bentuk persamaan linier XY /m  = xba + koefisien regresi a  dan b  

merupakan dua parameter yang akan ditaksir dan data (Walpole, 1982). Bila 

taksiran untuk kedua parameter itu masing-masing dinyatakan dengan a dan h 

maka XY /m  dapat ditaksir dengan y dalam bentuk persamaan matematik. 

Persamaan matematik yang memungkinkan kita meramalkan nilai-nilai suatu 

variabel dependen dan nilai-nilai satu atau lebih variabel independen disebut 

persamaan regresi. Dalam bab ini akan dibicarakan rnasalah pendugaan atau 

peramalan nilai variabel y berdasarkan variabel x yang telah diketahui nilainya. 

Dalam bahasan regresi linier meliputi regresi linier sederhana 2 variahel dan 

regresi linier berganda. 
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2.8.1. Regresi Linier Sederhana 

A. Persamaan Regresi Linier 

Persamaan regresi linier sederhana merupakan persamaan matematik yang 

menyatakan hubungan antara sebuah variabel independen dengan sebuah variabel 

dependen (Wijaya, 2000). Dalam hal regresi linier sederhana, yaitu hanya terdapat 

satu variabel independen x dan satu variabel dependen y. 

Y =  a + bx ............................................................. (2.6). 

Dimana: 

a = intersep atau perpotongan dengan sumbu tegak y dan garis fungsi linier 

atau besamya nilai y jika nilal x = 0. Disebut juga intercept coefficient. 

b = kemiringan atau gradien. 

Untuk menentukan nilai dugaan titik bagi a dan b berdasarkan data contoh, 

maka digunakan metode kuadrat terkecil. Metode ini meinilih suatu garis regresi 

yang membuat jumlah kuadrat jarak vertikal dan titik-titik pengamatan ke garis 

regresi tersebut sekecil mungkin. Jadi, bila ie  menyatakan simpangan vertikal dan 

titik ke -i ke garis regresi, maka metode kuadrat terkecil menghasilkan rumus 

untuk menghitung a dan b sehingga jumlah kuadrat semua simpangan itu 

minimum. Jumlah kuadrat semua simpangan m disebut jumlah kuadrat galat 

sekitar garis regresi dan di lambangkan dengan JKG. 

åå
==

--==
n

i
ii

n

i

i bxayeJKG
1

2

1

2 )( ………………………………… (2.7). 

Bila diberikan data contoh { ii yx , ); i = 1,2,...... n}, maka nilai dugaan kuadrat 

terkecil bagi parameter dalam garis regresi y = a + bx dapat diperoleh dan rumus: 
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b  ……………………………………. (2.8). 

Dan 

--

-= xbya  …………………………………………………………(2.9). 
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B. Pengujian Hipotesis Koefisien Regresi Linier 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Adapun langkah-langkah dalam 

melakukan uji t yaitu (Wijaya, 2000): 

1. Ho = masing-masing variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

H1 = masing-masing variabel indepcnden berpengaruh signifikan terhadap 

vaniabel dependen. 

2. Tentukan tingkat signifikansi a . 

3. Tentukan t tabel. 

Wilayah kritik hitungt < )2)(2/( -- nt a atau hitungt > )2)(2/( -nt a  

Wilayah penerimaan  )2)(2/()2)(2/( -- £- nn tt aa  

4. Tentukan t hitung dengan rumus: 

thitung =
)( i

i

Se b
b

 ……………………………………………….. (2.10). 

dimana: 

b  = koefisien regresi. 

)(beS = standar error. 

5. Kriteria: 

Jika  )2)(2/( --< nhitung tt a atau )2)(2/( -> nhitung tt a maka tolak Ho yang berarti 

bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Jika )2)(2/()2)(2/( -- ££- nhitungn ttt aa , maka terima Ho yang berarti bahwa 

variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

C. Uji Kelinieran Regresi 

Galat (e ) atau kekeliruan yang menyebabkan adanya perbedaan nilai 

pengamatan y dengan x perlu dihitung. Galat tersebut dapat dihitung apabila 

dilakukan pengulangan terhadap variabel x (Wijaya, 2000). Oleh karena itu 
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analisis bagi uji kelinieran regresi dapat dilakukan apabila vanabet x dirancang 

dengan adanya pengulangan (banyaknya pengulangan tidak harus sama). Statistik 

uji yang digunakan adalah F(Djarwanto, 1994): 

1. Menentukan Hipotesis  

Ho = regresi linier. 

H1 = regresi non linier. 

2. Tentukan tingkat signifikan (a ) yang digunakan. 

3. Tentukan ftabel  dengan V1 = k dan V2 = n-k-1  

wilayah penerimaan £f f(a )(V1,V2) 

wilayah kritik >f  f(a )(V1,V2) 

4. Menentukan fhitung dengan dengan rumus: 

)2/(

)2/(
2

2

2
1

-
-

=
k

k
fhitung c

c
 ……………………………………. (2.11). 

Dimana: 

2
1c = ( ) ( ) ( )( )å å --- xSnbnyny 222

1
2

1 1//  

2
2c = ( )å å- 1

2
1

2 / nyy  

k = banyaknya variabel independen (x) 

5, Kriteria: 

Jika tabelhitung ff > maka Ho ditolak yang berarti bahwa model regresi linier. 

Jika tabelhitung ff £  maka Ho diterima yang berarti bahwa model regresi 

tidak linier. 

 

2.8.2.   Regresi Linier Berganda 

  A.     Persamaan Regresi Linier 

Persamaan regresi linier berganda merupakan persamaan matematik yang 

menyatakan hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel 

independen (Wijaya, 2000). 

Berdasarkan hubungan dua variabel yang dinyatakan dengan persamaan y 

= a + bx, kita dapat memprediksikan besarnya nilai y (variabel dependen) 
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berdasarkan nilai x tertentu (variabel independen). Rarnalan tersebut akan menjadi 

lebih baik jika kita tidak hanya memperhatikan satu variabel yang mempengaruhi 

(variabel independen). Yang lebih realistis adalah hubungan lebih dari dua 

variabel karena sebenarnya hubungan antara variabel-variabel kebanyakan 

merupakan hubungan “regresional”, artinya bahwa tidak ada nilai y tertentu untuk 

nilai x tertentu karena nilai y tersebut dipengaruhi oleh banyak variabel x. 

Analisis regresi linier untuk lebih dari dua variabel disebut Analisis 

Regresi Linier Berganda (Multiple Linear Regression) yang dinyatakan dengan 

persamaan linier: 

y= bo +b1 x1 +b2x2 +...+bk xk   .............................................. (2.12). 

dirnana 

y  = variabel yang akan diramalkan. 

x1, x2, …xk  = variabel yang diketahui yang dijadikan dasar dalam 

membuat ramalan tersebut. 

Koefisien bo,b1, dan b2 dapat ditentukan dengan cara eliminasi, substitusi, 

dan matriks. 

 

   B.     Uji Keberartian Regresi Linier Berganda 

Uji keberartian regresi linier ganda sebagai satu kesatuan perlu dilakukan 

untuk menilai apakah ada artinya untuk membuat kesimpulan rnengenai hubungan 

antara y dengan x1, x2 . ,xk Uji ini dilakukan dengan statistik F. Langkah - langkah 

dalarn melakukan uji F yaitu (Djarwanto, 1994): 

1. Menentukan Hipotesis 

Ho= hubungan variabel dependen secara bersama-sama dengan variabel 

independen tidak bersifat nyata. 

H1 = hubungan variabel dependen secara bersama-sama dengan variabel 

independen bersifat nyata. 

2. Tentukan tingkat signifikan (a ) yang digunakan. 

3. Tentukanf dengan V1 = k dan V2 = n-k-1 

wilayah penerimaan £f f(a )(V1,V2) 

wilayah kritik >f  f(a )(V1,V2) 
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4. Menentukan fhitung  dengan rumus: 

MSresidual
onMSregressi

knJKG
kgJK

fhiutng =
--

=
1/

/)(Re
 ………………………. (2.13). 

Dimana: 

å å å+++= yxbyxbyxbregJK kk...)( 2211  

( )( )å å åå-= nyxyxyx /111  

k = banyaknya variabel independen (x,) 

n = banyaknya sampel 

.JKG = .JKT - JK(Reg) 

JKT = ( )å å- nyy ./
22  

5. Kriteria: 

Jika fhitung > ftabel  maka Ho ditolak yang berarti bahwa hubungan antara 

variabel dependen secara bersama-sama dengan variabel independen 

bersifat nyata. 

Jika fhitung £  ftabel maka Ho diterima yang berarti bahwa hubungan antara 

variabel dependen secara bersama-sama dengan semua variabel 

independen bersifat tidak nyata. 

 

2.9.      Koefisien Korelasi 

Korelasi mencoba mengukur kekuatan hubungan antara dua vanabel 

demikian melalui sebuah bilangan yang disebut koefisien korelasi. Kita 

mendefinisikan koefisien korelasi linier sebagai ukuran hubungan linier antar dua 

variabel acak x dan y dan dilambangkan dengan r (Walpole, 1982). Jadi, r 

mengukur sejauh mana titik-titik menggerombol sekitar sebuah garis lurus. Bila 

titik-titik menggerornbol mengikuti sebuah garis lurus dengan kemiringan positif. 

maka ada korelasi positif yang tinggi antara dua variabel. Akan tetapi, bila titik 

titik menggerombol mengikuti sebuah garis lurus dengan kemiringan negatif, 

maka antara kedua variabel itu terdapat korelasi negatif yang tinggi. Korelasi 

antara kedua variabel semakin menurun secara numerik dengan semakin 

memencarnya atau menjauhnya titik-titik dan suatu garis lurus. Bila titik-titiknya 
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mengikuti suatu pola yang acak, atau dengan kata lain tidak ada pola, maka kita 

mempunyai korelasi nol, dan disimpulkan tidak ada hubungan antar linier antara x 

dan y. Koefisien korelasi antara dua variabel adalah suatu ukuran hubungan linier 

antara kcdua variabel tersebut, sehingga nilai r = 0 berimplikasi tidak adanya 

hubungan linier, bukan bahwa antara kedua variabel itu pasti tidak terdapat 

hubungan. Jadi, bila x dan y terdapat suatu hubungan kuadratik yang kuat, kita 

masih akan memperoleh korelasi nol meskipun jelas ada hubungan tak linier yang 

kuat antara kedua variabel tersebut. 

2.9.1.  Korelasi Linier 

Ukuran korelasi linier antara dua variabel yang paling banyak digunakan 

adalah yang disebut koefisien korelasi momen-hasil kali Pearson atau ringkasnya 

koefisien korelasi contoh. Koefisien korelasi contoh adalah ukuran hubungan 

linier antara dua variabel x dan y dinyatakan dalarn r, yaitu: 
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2.9.2.  Korelasi Ganda 

Konsep korelasi linier dan koefisien determinasi tadi memberikan ukuran 

kebaikan-suai terhadap garis regresi kuadrat-terkecil bagi segugus data yang 

berpasangan. Konsep tersebut juga dapat diperluas pada kasus variabel ganda. 

Koefisien determinasi berganda contoh, yang dilambangkan dengan R2
Y.12 

menunjukkan proporsi keragaman total nilai-nilai variabel y yang dapat 

diterangkan oleh model yang bersangkutan. Kita mendefinisikan R2
Y.12  tepat 

seperti kita mendefinisikan r2. 

R2
Y.12 = 

ysn
JKG
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-
-  ................................................................. (2.15). 
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Koefisien korelasi berganda contoh yang dilambangkan dengan R2
Y.12 

didefinisikan sebagai akar positif dan koefisien determinasi contohnya. 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 Bab ini membahas langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian 
beserta penjelasan secara singkat tiap tahapannya. Skema langkah-langkah 
penyelesaian masalah dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Langkah-langkah Penyelesaian Masalah 

3.1 Tahap Pendahuluan 

3.1.1 Observasi dan Studi Pustaka 

 Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di 

tempat penelitian. Studi pustaka dilakukan untuk mengetahui kondisi instansi 

secara umum, metode pengukuran motivasi dan kepuasan kerja baik menurut 

buku atau jurnal, penelitian mengenai pengukuran motivasi dan kepuasan kerja 

pegawai yang pernah dilakukan sebelumnya dan studi pustaka lain yang relevan 

dengan penelitian ini. 

 

3.1.2 Penentuan Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah dari peneltian ini adalah bagaimana tingkat motivasi 

dan kepuasan kerja Pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat motivasi dan kepuasan kerja dengan 

menggunakan metoda JDS dan MSQ. 

 

3.1.3 Penentuan Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan tingkat motivasi kerja 

Pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali saat ini dan menentukan 

tingkat kepuasan kerja Pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali 

saat ini dan menentukan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi 

tumbuhnya kepuasan kerja Pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 

Boyolali. 

 

3.1.4 Penyusunan Model Penelitian 

 Model motivasi yang digunakan menggunakan model Karakteristik 

Jabatan Hackman dan Oldham seperti yang terlihat pada Gambar 3.2 dengan 

metode JDS yang terdiri dari lima variabel dimensi inti jabatan, yaitu variasi 

ketrampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi dan umpan balik. 

Sedangkan variabel moderator pada JDS yaitu variabel kebutuhan pekerja untuk 

berkembang dan konteks kepuasan. Variabel moderator merupakan variabel 
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ekstrinsik dari pekerja yang dianggap ikut mempengaruhi motivasi pekerja. 

Sedang untuk atribut pertanyaan kuesioner berdasarkan metode JDS dapat dilihat 

pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.  Model kepuasan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah model hasil penelitian Weiss, Dawis, England dan Lofquist tahun 1967 

tentang kepuasan kerja. Model ini mendefinisikan variabel yang mempengaruhi 

kepuasan kerja menjadi  dua belas buah variabel intrinsik dan delapan buah 

variabel ekstrinsik. Model penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

Seluruh variabel kepuasan kerja tersebut diukur menggunakan metode MSQ 

dengan penjelasan tiap variabel seperti terlihat pada Tabel 3.3. dan Tabel 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Model Job Diagnostic Survey 

Sumber: Schemerhorn, (1996). 

 

 

 

q Autonomi  

q Umpan balik  

Experienced 
Meaningfulness of 

the work 

Experienced 
Responsibilities 

for work outcomes 

Knowledge of 
Results from work 

activities 

q Motivasi 
kerja 

q Growth need 
Strength  

q Konteks kepuasan 

q Kepuasan 
kerja 

q Kepuasan 
dalam 
berkembang 

 

q Variasi 
ketrampilan 

q Identitas tugas 
q Signifikansi 

tugas 
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   Gambar 3.3. Model Minnesota Satisfaction Questionnaire 

  Sumber : Vocational Psychology Research, University of Minnesota,  (1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Pengunaan  kemampuan 
· Promosi 
· Wewenang 
· Kreativitas 
· Independensi 
· Tanggung jawab 
· Aktivitas sosial 
· Variasi 
· Status sosial 
· Aktivitas 
· Prestasi 
· Moral 
 

· Perusahaan 
· Gaji 
· Rekan kerja 
· Penghargaan 
· Keamanan 
· Pengawasan 

(operasional) 
· Pengawasan 

(teknis) 

· Kondisi kerja 

 Kepuasan kerja 
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Tabel 3.1. Penjabaran Variabel Inti JDS 

Variabel Konsep Tujuan Indikator Skala Pertanyaan 

Variasi 

ketrampilan 

 

 

 

Tingkat kebutuhan suatu 
jabatan terhadap variasi 
pekerjaan yang 
menuntut variasi 
ketrampilan, 
kemampuan dan bakat 
yang berbeda. 

Mengetahui tingkat 

pengalaman/kesadaran 

pegawai akan nilai dan 

kegunaan suatu 

pekerjaan 

- Variansi tugas 

- Variansi ketrampilan 

 

 

 

Likert - Pekerjaan yang Anda 
lakukan bersifat 
sederhana dan tidak 
mengulang-ulang tugas 
/monoton 

- Pekerjaan Anda 
membutuhkan tingkat 
ketrampilan yang 
komplek 

Identitas tugas 

 

 

 

 

Tingkat kemampuan 

seseorang mengerjakan 

tugas dari awal hingga 

akhir dengan Hasil 

nyata. 

 

Mengetahui tingkat 

pengalaman/kesadaran 

pegawai akan nilai dan 

kegunaan suatu 

pekerjaan 

- Peluang menyelesaikan   

tugas dari awal hingga 

akhir 

- Peluang menyelesaikan 

bagian yang telah 

dikerjakan 

Likert - Jabatan saya dirancang 
sedemikian rupa 
sehingga Anda 
mempunyai kesempatan 
untuk mengerjakan suatu 
tugas dari awal hingga 
akhir 

- Anda mempunyai 
kesempatan untuk 
menyelesaikan yang 
telah Anda kerjakan 
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Tabel 3.1. Penjabaran Variabel Inti JDS ( Lanjutan ) 

Signifikansi tugas 

 

 

 

Signifikansi dampak 

tugas-tugas yang ada 

pada suatu jabatan 

terhadap orang lain (di 

luar atau di dalam 

organisasi) 

 

Mengetahui tingkat 

pengalaman/kesadaran 

pegawai akan nilai dan 

kegunaan suatu 

pekerjaan 

- Dampak performansi 
pekerjaan terhadap orang 
lain. 

- Signifikansi pekerjaan 

terhadap organisasi 

Likert - Hasil pekerjaan Anda 
banyak mempengaruhi 
Hasil pekerjaan orang 
lain yang bekerja dengan 
Anda 

- Hasil pekerjaan Anda 
sangat mempengaruhi 
kemajuan organiasi 

Otonomi 

 

 

 

 

 

Serangkaian wewenang, 

kebebasan dan 

ketidakbergantungan 

yang disertai sejumlah 

tanggung jawab yang 

dimiliki pegawai 

 

Mengetahui besarnya 

rasa tanggungjawab 

pribadi dari seorang 

pegawai terhadap Hasil 

pekerjaan pada suatu 

jabatan 

- Wewenang 

menentukan jadwal 

pekerjaan 

- Kebebasan dalam 

pengambilan keputusan 

pekerjaan 

- Kebebasan menentukan 

cara penyelesaian 

pekerjaan 

Likert - Jabatan Anda tidak 
membatasi kesempatan 
Anda untuk mengambil 
inisiatif 
individu/mengambil 
inisiatif sendiri dalam 
menyelesaikan tugas  

- Jabatan Anda banyak 
memberi peluang untuk 
mandiri dalam 
mengerjakan tugas  
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Tabel 3.1. Penjabaran Variabel Inti JDS ( Lanjutan ) 

Umpan balik 

 

 

 

 

Tingkat kejelasan 

(transparansi) dan 

umpan balik terhadap 

Hasil kerja pada suatu 

jabatan yang diberikan 

oleh perusahaan, umpan 

balik dari rekan kerja 

dan tingkat kerjasama 

dengan orang lain dalam 

menyelesaikan tugasnya 

Mengetahui tingkat 

pemahaman dasar dari 

seorang pegawai 

terhadap efektivitas Hasil 

kerja yang dicapainya 

- Transparansi dan 

umpan balik dari 

perusahaan 

- Umpan balik dari 

pengawas dan rekan 

kerja 

- Tingkat 

kerjasama/interkasi 

dengan orang lain 

 

 

Likert - Perusahaan seringkali 
memberitahu karyawan 
bagaimana Hasil 
penilaian kinerja 
karyawan 

- Pengawasan dan rekan 
kerja sering memberi 
umpan balik seperti 
saran/kritik/pujian 
kepada Anda tentang 
bagaimana Hasil kerja 
Anda 

- Jabatan Anda 
mengharuskan Anda 
untuk bekerjasama 
secara langsung dengan 
orang lain baik dengan 
sesame karyawan, 
konsumen atau pihak 
diluar organisasi 

Sumber : Hackman dan Oldham, (1980). 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 III-8 

Tabel 3.2. Variabel Operasional Moderator 

Variabel Konsep Tujuan Indikator Skala Pertanyaan 

Konteks kepuasan    

 

 

 

 

 

Bagaimana 

permasalahan mengenai 

gaji, keamanan jabatan, 

hubungan dengan rekan 

kerja, atasan/bawahan 

mempengaruhi pegawai 

 

Mengetahui apakah 

permasalahan gaji, 

keamanan jabatan, 

hubungan dengan rekan 

kerja, atasan atau 

bawahan cukup 

mengganggu pikiran 

mereka 

 

- Gaji dan tunjangan 

- Keamanan/jaminan 

pekerjaan 

- Hubungan dengan 

rekan kerja 

- Sikap pimpinan 

 

Likert - Gaji dan tunjangan yang 
Anda peroleh 
memuaskan 

- Jabatan Anda memberi 
Anda jaminan pekerjaan 
yang 
berkelanjutan/mapan 

- Anda memiliki 
hubungan yang baik 
dengan rekan kerja 

- Anda merasa dihargai 
dan diperlakukan dengan 
baik oleh atasan Anda 

Kebutuhan 

berkembang 

Tingkat keinginan untuk 

tumbuh berkembang dan 

mengaktualisasikan diri 

dalam pekerjaannya. 

 

Mengetahui seberapa 

besar keinginan pegawai 

untuk dihargai, 

beraktualisasi diri dan 

mengembangkan diri 

- Kesempatan untuk 

belajar, tumbuh dan 

mengaktualisasikan diri 

- Tantangan dalam 
menyelesaikan pekerjaan 

Likert - Anda memperoleh 
banyak kesempatan 
untuk beraktualisasi, 
tumbuh dan 
mengembangkan diri 
dalam pekerjaan Anda 

- Jabatan Anda merupakan 
pekerjaan yang 
menantang /menarik 
menurut Anda 

Sumber : Hackman dan Oldham, (1980). 
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Tabel 3.3. Variabel Operasional Faktor Intrinsik Metode MSQ 

Variabel Konsep Tujuan Indikator Skala Pertanyaan 
Penggunaan kemampuan 

 

 

 

Kesempatan untuk 

melakukan pekerjaan 

dengan memanfaatkan 

kemampuan yang dimiliki 

Mengetahui tingkat 
penggunaan kemampuan, 
ketrampilan dalam 
menyelesaikan pekerjaan 

 

- Kesempatan 

menggunakan 

kemampuan dan 

ketrampilan 

 

 

Likert - Puaskah Anda bila 
diberikan kesempatan oleh 
atasan untuk 
mempergunakan 
kemampuan dan 
keterampilan Anda dalam 
menyelesaikan pekerjaan ? 

 
Aktivitas Tingkat kesibuan 

melakukan pekerjaan 

setiap waktu 

Mengetahui tingkat 
kesibukan pekerjaan 
pegawai 

- Kesibukan pekerjaan Likert - Puaskah Anda terhadap 
tingkat kesibukan yang 
Anda alami dalam 
menyelesaikan pekerjaan ? 

 
Promosi  

 

 

Kesempatan untuk 

mendapat promosi dalam 

pekerjaannya 

Mengetahui tingkat 
kesempatan untuk 
mendapat jabatan yang 
lebih tinggi 

- Kesempatan untuk 

dipromosikan dalam 

pekerjaannya 

Likert - Puaskah Anda terhadap 
kesempatan yang diberikan 
oleh atasan Anda tentang 
promosi kenaikan 
pangkat/jabatan ? 

- Puaskan Anda terhadap 
kesempatan yang diberikan 
oleh atasan Anda kepada 
pegawainya untuk 
berprestasi samaksimal 
mungkin? 
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Tabel 3.3. Variabel Operasional Faktor Intrinsik Metode MSQ (Lanjutan) 

Wewenang  

 

 

Kesempatan untuk 

mengatur/memimpin 

orang lain 

Mengetahui besarnya 
wewenang dalam suatu 
jabatan 

- Kesempatan untuk 

mengatur 

Pegawai lain 

 

Likert - Puaskah Anda terhadap 
wewenang jabatan yang 
Anda miliki untuk 
memimpin / mengatur 
rekan kerja? 

 

Kreativitas  

 

Kesempatan untuk 

mencoba metode sendiri 

dalam penyelesaian tugas 

Mengetahui tingkat 
kebebasan untuk 
berkreativitas dalam 
menyelesaikan tugas 

- Kesempatan untuk 

mencoba metode/cara 

sendiri 

 

 

Likert - Puaskah Anda tehadap 
kesempatan yang diberikan 
atasan Anda untuk 
menggunakan cara / 
metode Anda sendiri dalam 
menyelesaikan pekerjaan? 
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Tabel 3.3. Variabel Operasional Faktor Intrinsik Metode MSQ (Lanjutan) 

Independensi Kesempatan untuk bekerja 

seorang diri dalam 

menyelesaikan tugasnya 

Mengetahui tingkat 
kebebasan untuk mandiri 
dalam menyelesaikan 
pekerjaan 

- Kesempatan 

mengerjakan tugas 

sendiri 

 

Likert - Puaskah Anda terhadap 
kesempatan yang diberikan 
atasan Anda dalam hal 
mengambil keputusan 
Anda sendiri secara bebas 
? 

 
Tanggung jawab Tingkat tanggungjawab 

yang dibebankan kepada 

pegawai 

Mengetahui besarnya 
tanggungjawab yang 
dibebankan kepada 
seorang pegawai 

- Kesempatan 

melakukan hal-hal yang 

berbeda 

 
 

Likert - Puaskah Anda dengan 
kesempatan yang 
perusahaan berikan untuk 
bertanggungjawab dan 
menggunakan keputusan 
Anda sendiri dalam 
menyelesaikan tugas Anda 

 
variasi Kesempatan untuk 

melakukan hal-hal yang 
berbeda dalam 
pekerjaannya 

Mengetahui tingkat variasi 
pekerjaan suatu jabatan 

- Kesempatan 

mengerjakan 

aktivitas yang 

bervariasi 

Likert - Puaskah Anda terhadap 
jenis tugas / pekerjaan 
yang bervariasi dalam 
jabatan Anda? 

 

Status sosial 

 

 

 

Kesempatan untuk 

menjadi seseorang yang 

berarti di lingkungan 

kerjanya 

Mengetahui apakah 

seorang pegawai merasa 

berarti di lingkungan 

pekerjaannya 

- Kesempatan menjadi 

seseorang yang berarti  

 

 

Likert - Puaskah Anda terhadap 
kesempatan untuk menjadi 
orang yang memiliki peran 
dan lebih menonjol dalam 
lingkungan kerja Anda? 
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Tabel 3.3. Variabel Operasional Faktor Intrinsik Metode MSQ (Lanjutan) 

Aktivitas sosial 

 

Tingkat kesempatan untuk 

dapat membantu orang 

lain 

Mengetahui tingkat 

kesempatan pegawai 

dalam membantu orang 

lain 

- Kesempatan membantu 

orang lain 

 

Likert - Puaskah Anda terhadap 
kesempatan yang diberikan 
untuk dapat membantu 
pekerjaan rekan kerja 
Anda? 

 
Moral  

 

 

 

Tingkat pertentangan 

terhadap hati nurani dalam 

pelaksanaan suatu tugas  

Mengetahui apakah ada 

pertentangan dengan 

hati/nilai yang dianut 

ketika meyelesaikan tugas 

- Pertentangan dengan 

hati nurani dalam 

pelaksanaan tugas 

 

Likert - Puaskah Anda terhadap 
tugas yang diberikan 
walaupun bertentangan 
dengan hati nurani Anda? 

 
Prestasi  

 

 

 

Tingkat 

keberHasilan/kepuasan 

yang diperoleh dalam 

pekerjaannya 

 

Mengetahui tingkat 

keberHasilan yang telah 

dicapai pegawai berkaitan 

dengan Hasil kerjanya 

- KeberHasilan/prestasi 

dalam pekerjaannya 

 

 

Likert - Puaskah Anda terhadap 
keberHasilan pekerjaan 
Anda? 

 

Sumber : Vocational Psychology Research, Universitas Minnesota,  (1997). 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 III-13 

 

 

Tabel 3.4. Variabel Operasional Faktor Ekstrinsik Metode MSQ 
Variabel Konsep Tujuan Indikator Skala Pertanyaan 

Keamanan 

 

 

 

Tingkat jaminan 

terhadap 

kelangsungan 

pekerjaannya 

Mengetahui bagaimana 

jaminan terhadap 

kelangsungan kerja 

pegawai 

- Jaminan pekerjaan 

yang kelanjutan 

 

 

Likert - Puaskah Anda terhadap 
jaminan tentang 
kelangsungan pekerjaan 
Anda? 

 

perusahaan 

 

 

Tingkat kepuasan pegawai 

terhadap kebijakan 

perusahaan 

 

Mengetahui penilaian 

pegawai terhadap 

kebijaksanaan perusahaan 

- Kebijasanaan 

perusahaan menurut 

pegawai 

Likert - Puaskah Anda terhadap 
kebijakan yang 
dikeluarkan atasan Anda? 

 

Gaji  

 

 

Tingkat upah yang 

diterima sesuai dengan 

pekerjaannya 

 

Mengetahui apakah gaji 

yang diterima sesuai 

dengan pekerjaannya 

- Kesesuaian upah 

dengan  

pekerjaan 

Likert - Puaskah Anda terhadap 
gaji yang diberikan sudah 
sesuai dengan tingkat 
jabatan Anda? 

 
Rekan kerja 

 

 

Tingkat 

hubungan/interaksi dengan 

sesama rekan kerja 

 

Mengetahui seberapa baik 

hubungan antara sesama 

pegawai 

- Pergaulan dengan 

rekan kerja 

 

Likert - Puaskah Anda terhadap 
hubungan dengan rekan 
Kerja Anda? 

 

Penghargaan  Tingkat pengakuan yang Mengetahui tingkat - Penghargaan/pujian Likert - Puaskah Anda terhadap 
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diterima atas Hasil kerja 

yang dicapai 

 

pengakuan perusahaan 

terhadap Hasil kerja 

pegawainya 

yang diterima 

 

 

penghargaan diberikan 
setelah Anda berhasil 
dengan pekerjaan Anda 
dengan baik? 

Tabel 3.4. Variabel Operasional Faktor Ekstrinsik Metode MSQ ( Lanjutan ) 
Pengawasan (operasional) 

 

 

Cara supervisor 

menangani pegawainya 

 

 

Mengetahui penilaian 

pegawai terhadap cara 

supervisor mengatur 

pegawainya 

- Cara supervisor 

mengatur pegawai 

 

 

Likert - Puaskah Anda 
terhadap 
tanggungjawab 
pimpinan Anda 
mengenai keputusan 
yang diambilnya? 

 
Pengawasan (teknis) 

 

Tingkat wewenang 

pengawas dalam 

mengambil keputusan 

 

Mengetahui penilaian 

pegawai terhadap 

wewenang supervisor 

- Wewenang supervisor 

dalam mengambil 

keputusan 

Likert - Puaskah Anda 
terhadap 
tanggungjawab 
pimpinan Anda 
mengenai keputusan 
yang diambilnya? 

 
Kondisi kerja Bagaimana kondisi 

lingkungan pekerjaan 

pegawai 

Mengetahui kondisi 

lingkungan pekerjaan 

- Kondisi lingkungan 

pekerjaan 

 

Likert - Puaskah Anda 
terhadap kondisi 
lingkungan Anda 
bekerja? 

 
 

Sumber : Vocational Psychology Research, Universitas Minnesota,  (1997). 
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3.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.2.1 Penentuan Responden 

Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  negeri  

sipil  tetap  yang  bekerja  dikantor  Dinas  Pendidikan Nasional Kabupaten 

Boyolali  yang  berjumlah  82  orang.  

Tabel 3.5. Jumlah Pegawai 

Departemen 
Jumlah Pegawai 

(orang) 

Bagian TU 

Subdin TK/SD 

Subdin SLTP/Dikmen 

Subdin Pengembangan Profesi 

Subdin PLS 

Subdin Binmudora 

23 

12 

13 

11 

12 

11 

Total 82 

Sumber : Dinas Diknas Kab. Boyolali. 

 

3.2.2 Pembuatan, Penyebaran dan Pengumpulan Kuesioner 

      Kuesioner yang disebarkan terdiri dari tiga bagian, yaitu : 

A. Berisi pertanyaan tentang data pribadi reponden seperti Nama, alamat, 

usia, pendidikan terakhir, bagian, posisi, status pernikahan. 

B. Berisi pertanyaan mengenai variabel motivasi kerja yang disusun 

berdasarkan metode Job Diagnostic Survey (JDS). Variabel inti pekerjaan 

dalam JDS meliputi variasi ketrampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, 

otonomi, dan umpan balik. Sedangkan varibel moderator untuk JDS yaitu 

variabel kebutuhan pekerja untuk berkembang dan konteks kepuasan. 

Terdiri dari 18 buah pertanyaan. Penilaian dibuat menurut skala Likert 

yang dikuantitatifkan dengan memberi bobot sebagai berikut : sangat tidak 

setuju (1), tidak setuju(2), agak tidak setuju (3), netral/tidak dapat 

memutuskan (4), agak setuju (5), setuju (6), sangat setuju (7).  
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C. Berisi pertanyaan tentang variabel kepuasan kerja yang disusun 

berdasarkan metode Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), yang 

mendefinisikan bahwa variabel yang mempengaruhi kepuasan kerja tediri 

dari variabel intrinsik dan ekstrinsik. Variabel intrinsik meliputi 

penggunaan kemampuan, aktivitas, promosi, prestasi, wewenang, 

kreativitas, independensi, aktivitas sosial, tanggung jawab, variasi, status 

sosial, dan moral. Variabel ekstrinsik meliputi perusahaan, gaji, rekan 

kerja, penghargaan, keamanan, jabatan, pengawasan (operasional), 

pengawasan (teknis), dan kondisi kerja. Terdiri dari 20 buah pertanyaan. 

Penilaian  dibuat menurut skala Likert yang dikuantitatifkan dengan 

memberi bobot sebagai berikut : sangat tidak puas (1), tidak puas (2), 

netral (3), puas (4), sangat puas (5). 

Kuesioner diberikan kepada Pegawai Kantor Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten Boyolali. Sebelum diolah lebih lanjut data kuesioner yang terkumpul 

terlebih dahulu mengalami serangkaian proses analisis data yang meliputi : 

1. Editing 

 Editing yaitu proses yang dilakukan setelah data yang terkumpul untuk 

memilih apakah jawaban kuesioner sudah terisi lengkap atau belum. 

2. Coding 

 Coding yaitu kegiatan pemberian kode tertentu terhadap macam jawaban 

kuesioner untuk dikelompokkan dalam kategori yang sama. 

3. Skoring 

 Skoring yaitu kegiatan berupa penilaian nilai atau harga yang berupa angka 

pada jawaban untuk memperoleh data yang kualitatif yang dibutuhkan pada 

pengujian hipotesis. 

4. Tabulating 

 Tabulating pengelompokkan atas jawaban dengan teliti dan terarah kemudian 

dihitung dan dijumlahkan sampai terwujud dalam bentuk tabel yang akan 

dipakai untuk membuat skor dari tabel untuk mendapatkan hubungan antara 

variabel yang ada. 
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3.2.3 Pengujian Validitas Dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas  

Untuk menguji validitas angket, dipergunakan rumus Korelasi 

Product Moment dari Pearson dengan rumus : 

})(}{)({

))((
2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

S-SS-S

SS-S
=  ..........................(3.1). 

 

Dimana : 

rxy  = koefisien korelasi product moment. 

Y  = skor total tiap responden. 

X  = skor tiap butir pertanyaan. 

N  = jumlah sampel. 

(Suharsimi Arikunto, 1993:160) 

Taraf signifikansi ditentukan 5 %, jika diperoleh hasil korelasi 

yang lebih besar dari  r tabel pada taraf signifikansi 0,05 berarti butir 

pertanyaan tersebut valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali 

atau lebih terhadap gejala yang sama. Hasilnya ditunjukkan oleh sebuah 

indeks yang menunjukkan seberapa jauh sebuah alat ukur dapat 

diandalkan. Untuk mengukur reliabilitas alat pengukur atau instrumen 

yang skornya bukan 1 dan 0 misalnya angket maka digunakan teknik 

Alpha Cronbanch dengan rumus sebagai berikut : 

r11 = ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
÷÷
ø

ö
çç
è

æ å
-÷

ø
ö

ç
è
æ

- 2

2

1
1 t

b
k

k
s
s

 ................................................(3.2). 

dimana   

n
n
Y

Y
t

2
2

2

)(S
-S

=s  
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Keterangan : 

r11  = reliabilitas instrumen. 

σt2  = varians total. 

∑σb2 = jumlah varians butir. 

k  = banyaknya butir pertanyaan. 

(Suharsimi Arikunto, 1993). 

 

3.2.4   Perhitungan Tingkat Motivasi Kerja 

  Analisis bertujuan untuk mengetahui tingkat motivasi kerja berdasarkan 

aturan metode JDS dengan menggunakan rumus perhitungan MPS (motivational 

potential score) sebagai berikut (Lee dan Ross, 1998): 

feedbackotonomy
cesignificanidentityiety

MPS ´´
++

=
3

)(var
 ..........(3.3). 

Untuk mendapatkan nilai masing-masing variabel dimensi inti jabatan yaitu 

Variety, identity, significance, otonomi, dan feedback maka dilakukan 

perhitungan rata-rata dari skor jawaban responden untuk masing-masing 

variabel. Adapun persamaan uintuk variabel dimensi inti jabatan adalah 

sebagai berikut : 

Dimensi inti jabatan = 
n

x
n

i
iå

=1  ..................................(3.4). 

dimana : 

å
=

n

i

xi
1

 = penjumlahan skor jawaban responden ke i = 1,2,3,...n. 

n = jumlah responden. 

 Berdasarkan besarnya nilai MPS, skor potensi motivasi seorang dapat 

dikelompokan dalam tiga kelompok, yaitu: 

§ Kelompok tingkat motivasi rendah dengan skor JDS 0 – 119. 

§ Kelompok tingkat motivasi menengah dengan skor JDS 120 – 199. 

§ Kelompok tingkat motivasi tinggi dengan skor JDS 200 – 343. 
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3.2.5    Perhitungan Tingkat Kepuasan Kerja 

Perhitungan besarnya tingkat kepuasn kerja Pegawai  dengan 

menggunakan MSQ dilakukan dengan menjumlahkan rata-rata jawaban dari tiap 

item pertanyaan yang berjumlah 20 buah pertanyaan. Dalam hal ini masing-

masing pertanyaaan mewakili satu dimensi kerja. Untuk menghitung tingkat 

kepuasan kerja menggunakan persamaan: 

20

_

3

_

2

_

1

__

... VVVVV n ++++=  .......................................(3.5). 

Dimana : 

nV
_

= nilai rata-rata jawaban tiap pertanyaan. 

Besarnya nilai kepuasan kerja dapat dikelompokkan alam 3 kategori yaitu: 

4.  0-40  : memiliki tingkat kepuasan rendah. 

5. 40-60  : memiliki tingkat kepuasan sedang. 

6. 60-100  : memiliki tingkat kepuasan tinggi. 

 

3.2.6 Penetuan Faktor yang berpengaruh Signifikan Dengan Menggunakan 

Model Regresi Linier Berganda 

 Model regresi linier beganda dibuat untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi dan kepuasan kerja pegawai. Penentuan 

variabel dependen dan independen untuk masing-masing persamaan adalah 

sebagai berikut: 

Model regresi untuk JDS 

v Variabel dependennya adalah motivasi kerja pegawai. 

v Variabel independennya adalah variasi ketrampilan, identitas tugas, 

signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik. 

Model Regresi Untuk MSQ 

v Variabel dependennya adalah kepuasan kerja pegawai. 
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v Variabel independennya adalah penggunaan kemampuan, aktivitas, 

promosi, prestasi, wewenang, kreativitas, independensi, aktivitasa sosial, 

tanggung jawab, variasi, status sosial, moral, perusahaan, gaji, rekan kerja, 

penghargaan, keamanan jabatan, pengawasan (operasional), pengawasan 

(teknis), dan kondisi kerja. 

Persamaan regresi untuk motivasi dan kepuasan kerja yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

kk xbxbxbby ++++= ...22110  ...............................................(3.6). 

Dimana: 

Y   : variabel yang akan diramalkan ( dependen ). 

kxxx ,...,, 21  : variabel yang diketahui yang dijadikan dasar dalam membuat 

ramalan tersebut ( independensi ). 

Pengujian statistik yang dilakukan untuk memperoleh model regresi terbaik 

meliputi : 

a. Koefisien Determinasi ( 2R ) 

Koefisien determinasi menunjukkan proporsi keragaman total nilai-nilai 

peubah y yang dapat diterangkan oleh model yang digunakan ( Walpole, 

1982 ). Semakin besar 2R  ( mendekati 1 ), semakin baik model regresi 

tersebut, begitu pula sebaliknya jika nilai  2R  mendekati 0, maka variabel 

independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabilitas dari 

variabel dependen. Pada model regresi JDS akan dilakukaan pengujian 

besarnya variasi dari variabel dependen (motivasi kerja) dipengaruhi oleh 

variabel independen (variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi 

tugas,, otonomi dan umpan balik). Sedangkan dalam model regresi MSQ 

dilakukan pengujian besarnya variasi dari variabel dependen (kepuasan 

kerja) dpengaruhi variabel independen. 

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independen secara 

bersama-sama pada variabel dependen. Adapaun langkah-langkah Uji F 

untuk masing-masing model regresi adalah sebagai berikut : 
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v Uji F model regresi untuk JDS 

1. Penentuan Hipotesis. 

0H  = Hubungan 5 variabel independen ( variasi keterampilam, 

identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik) 

secara bersama-sama dengan variabel dependen ( motivasi kerja) 

tidak besifat nyata. 

1H  = Hubungan 5 variabel independen ( variasi keterampilam, 

identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik) 

secara bersama-sama dengan variabel dependen ( motivasi kerja) 

bersifat nyata. 

2. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 95% atau a =0.05. 

3. Menetukan tabelf  dengan 1V =K dan 2V = n-k-1. 

4. Nilai hitungf  dengan menggunakan persamaan (2.13), yaitu: 

 
MSresidual

onMSregressi
knJKG

kgJK
fhitung =

--
=

1/
/)(Re

 .......................(3.7). 

5. Kriteria 

 Jika tabelhitung ff >  maka oH  ditolak yang berarti bahwa hubungan 

antara variabel dependen (motivasi kerja) dengan 5 variabel 

independen bersifat nyata. 

 Jika tabelhitung ff £  maka oH  diterima yang berarti bahwa 

hubungan antara variabel dependen dengan 5 variabel independen 

tidak bersifat nyata. 

 

v Uji F model regresi untuk MSQ 

1. Penentuan Hipotesis 

 0H  = Hubungan 20 variabel independen ( penggunaan 

kemampuan, aktivitas, promosi, prestasi, wewenang, kreativitas, 

indpendensi, aktivitas sosial, tanggung jawab, variasi, status sosial, 

moral, perusahaan, gaji, rekan kerja, penghargaan, keamanan 

jabatan, pengawasan (operasioanl), pengawasan (teknis), dan 
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kondisi kerja) secara besama-sama dengan variabel dependen ( 

kepuasan kerja tidak bersiat nyata. 

 1H  = Hubungan 20 variabel independen ( penggunaan 

kemampuan, aktivitas, promosi, prestasi, wewenang, kreativitas, 

indpendensi, aktivitas sosial, tanggung jawab, variasi, status sosial, 

moral, perusahaan, gaji, rekan kerja, penghargaan, keamanan 

jabatan, pengawasan (operasioanl), pengawasan (teknis), dan 

kondisi kerja) secara besama-sama dengan variabel dependen ( 

kepuasan kerja)  bersiat nyata. 

2. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 95% atau a =0.05. 

3. Menetukan tabelf  dengan 1V =K dan 2V = n-k-1. 

4. Nilai hitungf  dengan menggunakan persamaan (2.13), yaitu: 

 
MSresidual

onMSregressi
knJKG

kgJK
fhitung =

--
=

1/
/)(Re

 .............................(3.8). 

5. Kriteria 

 Jika tabelhitung ff >  maka oH  ditolak yang berarti bahwa hubungan 

antara variabel dependen (motivasi kerja) dengan 20 variabel 

independen bersifat nyata. 

 Jika tabelhitung ff £  maka oH  diterima yang berarti bahwa 

hubungan antara variabel dependen dengan 20 variabel independen 

tidak bersifat nyata. 

 

c. Uji T 

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel; 

independen terhadap variabel dependen. Dalam metode JDS, Uji T 

digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen (motivasi kerja), sedangkan uji T dalam metode 

MSQ digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen (kepuasan kerja). 
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v Uji T Model Regresi Untuk JDS 

1. Penentuan hipotesis. 

0H  = masing-masing variabel independen ( variasi keterampilan, 

identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik) tidak 

memberikan pengaruh yangf signifikan terhadap variabel dependen 

(motivasi kerja). 

 1H  = masing-masing variabel independen (variasi keterampilan, 

identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik) 

memberikan pengaruh yangf signifikan terhadap variabel dependen 

(motivasi kerja). 

 

2. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 95% atau a =0.05. 

3. Penentuan )2)(2/( -= ntabel tt a  

 Wilayah kritik )2)(2/( --< nhitung tt a  atau )2)(2/( -> nhitung tt a . 

 Wilayah penerimaaan )2)(2/()2)(2/( -- ££- nhitungn ttt aa . 

4. Penentuan 
)( i

i
hitung Se

t
b
b

= . 

5. Pengambilan keputusan  

Jika tabelhitung tt -<  atau tabelhitung tt >  maka 0H  ditolak, artinya 

masing-masing variabel independen (variasi keterampilan, identitas 

tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik) memberikan 

pengaruh yangf signifikan terhadap variabel dependen (motivasi 

kerja). 

Jika )2)(2/()2)(2/( -- ££- ntabeln ttt aa maka terima 0H , artinya masing-

masing variabel independen ( variasi keterampilan, identitas tugas, 

signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik) tidak memberikan 
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pengaruh yangf signifikan terhadap variabel dependen (motivasi 

kerja). 

 

v Uji T model Regresi Untuk MSQ 

1. Penentuan hipotesis. 

0H  = masing-masing variabel independen ( penggunaan 

kemampuan, aktivitas, promosi, prestasi, wewenang, kreativitas, 

independensi, aktivitas sosial, tanggung jawab, variasi, status 

sosial, moral, perusahaan, gaji, rekan kerja, penghargaan, 

keamanan jabatan, pengawasan (operasional), pengawasan (teknis), 

dan kondisi kerja) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen ( kepuasan kerja). 

1H  = masing-masing variabel independen ( penggunaan 

kemampuan, aktivitas, promosi, prestasi, wewenang, kreativitas, 

independensi, aktivitas sosial, tanggung jawab, variasi, status 

sosial, moral, perusahaan, gaji, rekan kerja, penghargaan, 

keamanan jabatan, pengawasan (operasional), pengawasan (teknis), 

dan kondisi kerja) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen ( kepuasan kerja). 

 

2. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 95% atau a =0.05. 

3. Penentuan )2)(2/( -= ntabel tt a  

 Wilayah kritik )2)(2/( --< nhitung tt a  atau )2)(2/( -> nhitung tt a  

 Wilayah penerimaaan )2)(2/()2)(2/( -- ££- nhitungn ttt aa  

4. Penentuan 
)( i

i
hitung Se

t
b
b

= . 

5. Pengambilan keputusan  

Jika tabelhitung tt -<  atau tabelhitung tt >  maka 0H  ditolak, artinya 

masing-masing variabel independen ( penggunaan kemampuan, 

aktivitas, promosi, prestasi, wewenang, kreativitas, independensi, 
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aktivitas sosial, tanggung jawab, variasi, status sosial, moral, 

perusahaan, gaji, rekan kerja, penghargaan, keamanan jabatan, 

pengawasan (operasional), pengawasan (teknis), dan kondisi kerja) 

memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen ( 

kepuasan kerja). 

Jika )2)(2/()2)(2/( -- ££- ntabeln ttt aa maka terima 0H , artinya masing-

masing variabel independen ( penggunaan kemampuan, aktivitas, 

promosi, prestasi, wewenang, kreativitas, independensi, aktivitas 

sosial, tanggung jawab, variasi, status sosial, moral, perusahaan, 

gaji, rekan kerja, penghargaan, keamanan jabatan, pengawasan 

(operasional), pengawasan (teknis), dan kondisi kerja) tidak 

memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen ( 

kepuasan kerja). 

3.3. Tahap Analisis Hasil 
Pada tahap ini akan dilakukan analisis dan interpretasi hasil penelitian untuk memberikan gambaran secara 

menyeluruh sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan tingkat motivasi dan kepuasan pegawai dikantor Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali. Analisis yang dilakukan peneliti antara lain sebagai berikut : 

i. Analisis Tingkat Motivasi dan Kepuasan Kerja. 

ii. Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi dan kepuasan kerja. 

iii. Analisis Perbaikan Motivasi dan Kepuasan Kerja. 

iv. Analisis Asumsi. 

3.4. Analisis Perbaikan Motivasi dan Kepuasan Kerja 
Pada tahap ini akan dilakukan analisis perbaikan hasil penelitian untuk memberikan gambaran secara 

menyeluruh sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan tingkat motivasi dan kepuasan pegawai dikantor Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.  

3.4.       Tahap Kesimpulan dan Saran 

  Kesimpulan sebuah penelitian dibuat berdasarkan hasil analisis 

pengolahan data, sedangkan saran berisi masukan untuk penelitian-penelitian 

berikutnya agar dapat lebih baik lagi. 

BAB IV 
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1. Data Penelitian 
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         Penelitian ini menggunakan data penelitian yang berasal dari kuesioner yang 

dibagikan kepada Pegawai Dinas Diknas Kabupaten Boyolali dengan jumlah 

responden  seperti pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Jumlah responden 

Departemen 
Jumlah Pegawai 

(orang) 

Bagian TU 

Subdin TK/SD 

Subdin SLTP/Dikmen 

Subdin Pengembangan Profesi 

Subdin PLS 

Subdin Binmudora 

23 

12 

13 

11 

12 

11 

Total 82 

Sumber : Dinas Diknas Kab. Boyolali. 

         Responden merupakan Pegawai dikantor Dinas Diknas Kabupaten Boyolali. 

Data penelitian diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 

82 buah. Data hasil kuesioner terlebih dahulu mengalami proses editing, coding, 

scoring dan tabulating agar dapat diolah.  

Tabel 4.2. Klasifikasi Posisi organisasi 

Posisi Jumlah 

Kepala Dinas 1 

Kasubdin 6 

Kasi 23 

Staff 52 

Jumlah 82 

Sumber : Hasil pengolahan data. 

 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Responden 

Hipotesa untuk pengujian validitas ini adalah bahwa skor jawaban setiap 

responden berkorelasi positif dengan skor variabelnya, angka korelasi jawaban 
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responden dihitung dengan rumus product moment: 

})(}{)({

))((
2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

S-SS-S

SS-S
=  

Dimana : 

rxy  = koefisien korelasi product moment. 

Y  = skor total tiap responden. 

X  = skor tiap butir pertanyaan. 

N  = jumlah sampel. 

(Suharsimi Arikunto, 1993). 

Taraf signifikansi ditentukan 5 %, jika diperoleh hasil korelasi yang lebih besar 

dari  r tabel pada taraf signifikansi 0,05 berarti butir pertanyaan tersebut valid. 

         Rekapitulasi hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.3. Angka korelasi 
(r-hitung) dibandingkan dengan angka korelasi tabel (r-tabel). Jika angka korelasi 
hitung lebih besar dari angka korelasi tabel maka hipotesa dapat diterima dan 
disimpulkan bahwa skor jawaban responden berkorelasi positif dengan skor 
variabelnya. Jika angka korelasi hitung lebih kecil dari angka korelasi tabel, maka 
hipotesa ditolak dan disimpulkan bahwa jawaban responden tidak valid. Berikut 
ini hasil perhitungan uji validitas dari 82 data yang diolah perhitungan 
selengkapnya lihat pada lampiran. 

Tabel. 4.3. Rekapitulasi Uji Validitas 

Jenis data Status 

JDS Valid 

MSQ Valid 

Sumber : hasil pengolahan data. 

         Setelah terbukti valid, maka dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas 
dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden di dalam mengukur 
suatu konsep. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 
alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan sejauh mana hasil 
pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 
terhadap gejala yang sama. Hasilnya ditunjukkan oleh sebuah indeks yang 
menunjukkan seberapa jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan. Untuk mengukur 
reliabilitas alat pengukur atau instrumen misalnya angket maka digunakan teknik 
Alpha Cronbanch dengan rumus sebagai berikut : 

r11 = ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
÷÷
ø

ö
çç
è

æ å
-÷

ø
ö

ç
è
æ

- 2

2

1
1 t

b
k

k
s
s

 

dimana   

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 IV-14 

n
n
Y

Y
t

2
2

2

)(S
-S

=s  

Keterangan : 

r11  = reliabilitas instrumen. 

σt2  = varians total. 

∑σb2 = jumlah varians butir. 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau jumlah soal. 

(Suharsimi Arikunto, 1993). 

         Data dari hasil kuesioner yang telah valid dan reliabel dapat digunakan 
untuk proses pengolahan data selanjutnya. (perhitungan selanjutnya lihat pada 
lampiran). 

Tabel. 4.4. Rekapitulasi Uji Reliabilitas 

Jenis data Status 

JDS Reliabel 

MSQ Reliabel 

Sumber : hasil pengolahan data. 

 

4.3 Perhitungan Motivasi Kerja 

 Rumus MPS dalam metode JDS terdiri dari 5 variabel dimensi inti  yaitu 

varasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi dan umpan balik. 

Selain itu, 2 faktor lain (moderator) yang dianggap berpengaruh bagi motivasi 

dalam bekerja adalah Growth Need Strenght dan konteks kepuasan. Perhitungan 

rata-rata untuk masing-masing variabel (misal perhitungan untuk Kepala Dinas). 

o Motivasi Kerja Pegawai Diknas Kabupaten Boyolali. 

a. Variasi Keterampilan (V1) 

Dalam kuesioner, variabel pertama diwakili oleh 2 pertanyaan 

maka untuk mendapatkan nilai variabel pertama maka harus dicari 

dulu besar rata-rata untuk kedua pertanyaan, selanjutnya dapat 

ditentutan rata-rata total. 

Variasi keterampilan =
2

76 +
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   = 6,5 

b. Identitas tugas (V2) 

Dalam kuesioner, variabel kedua diwakili oleh 2 pertanyaan maka 

untuk mendapatkan nlai variabel kedua maka harus dicari dulu 

besar rata-rata untuk kedua pertanyaan, selanjutnya dapat 

ditentutan rata-rata total. 

Identitas tugas =
2

62 +
 

  = 4 

c. Signifikansi Tugas (V3) 

Dalam kuesioner, variabel ketiga diwakili oleh 2 pertanyaan maka 

untuk mendapatkan nlai variabel ketiga maka harus dicari dulu 

besar rata-rata untuk kedua pertanyaan, selanjutnya dapat 

ditentutan rata-rata total. 

Signifikansi tugas =
2

55 +
 

   =5 

d. Otonomi (V4) 

Dalam kuesioner, variabel keempat diwakili oleh 3 pertanyaan 

maka untuk mendapatkan nlai variabel keempat maka harus dicari 

dulu besar rata-rata untuk ketiga pertanyaan, selanjutnya dapat 

ditentutan rata-rata total. 

Otonomi =
3

555 ++
 

  =5 

e. Umpan Balik (V5) 

Dalam kuesioner, variabel kelima diwakili oleh 3 pertanyaan maka 

untuk mendapatkan nlai variabel kelima maka harus dicari dulu 

besar rata-rata untuk ketiga pertanyaan, selanjutnya dapat 

ditentutan rata-rata total. 

Umpan balik =
3

565 ++
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  = 5,3 

 Tingkat motivasi kerja karyawan dihitung menggunakan rumus MPS 

(Motivational Potential Score) pada metode JDS : 

feedbackotonomy
cesignificanidentityiety

MPS ´´
++

=
3

)(var
  

 dengan ketentuan sebagai berikut : 

§ Kelompok tingkat motivasi rendah dengan skor JDS 0 – 119. 

§ Kelompok tingkat motivasi menengah dengan skor JDS 120 – 199. 

§ Kelompok tingkat motivasi tinggi dengan skor JDS 200 – 343. 

3.55
3

)545,6(
´´

++
=MPS     = 137.7778 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil  perhitungan MPS dari ke 4 posisi dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Perhitungan Variabel Inti JDS keseluruhan 

Posisi Organisasi 

Variabel Kepala 

Dinas 

Kasubdin Kasi Staff 

Variasi Keterampilan 6,5 6,58 6,28 6,20 

Identitas tugas 4 5 5,28 5,29 

Signifikansi Tugas 5 5,5 5,60 5,56 

Otonomi 5 5,66 5,11 5,21 

Umpan balik 5,3 5,44 5,30 5,34 

Total 137.7778 175,684 155,348 158,703 
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Kriteria Sedang Sedang Sedang Sedang 

Sumber : Hasil pengolahan data. 

         Berdasarkan hasil perhitungan MPS dari 4 posisi diketahui bahwa tingkat 
motivasi pegawai Diknas Kabupaten Boyolali untuk Kepala Dinas, Kasubdin, 
Kasi, Staff termasuk kategori Sedang. 

Dengan menggunakan rumus yang sama, perhitungan untuk masing-masing 
moderator sebagai berikut: 

 

v Growth Need Strenght 

Variabek GNS diwakili oleh 4 pertanyaan maka harus dicari nilai rata-rata 
totalnya dari skor jawaban tiap responden. 

GNS =
4

7766 +++
 

= 6,5 

v Konteks kepuasan 

Variabek konteks kepuasan diwakili oleh 2 pertanyaan maka harus dicari 
nilai rata-rata totalnya dari skor jawaban tiap responden. 

GNS =
2

76 +
 

 = 6,5 

Adapun hasil perhitungan kedua variabel moderator adalah. 

Tabel 4.6.Nilai rata-rata variabel moderator 

Posisi Organisasi 

Variabel Kepala 

Dinas 

Kasubdin Kasi Staff 

Growth Need Strenght 6,5 6,33 5,76 5,45 

Konteks Kepuasan 6,5 6,25 6,26 6,22 

Sumber : Hasil pengolahan data. 

Berdasarkan Tabel 4.5. diketahui bahwa Growth need strength dan kontek 

kepuasan cukup baik meskipun pada tingkat karyawan Kasi dan staff nilai rata-

rata variabel moderator lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata dari variabel 

moderator lainnya. 

4.4 Perhitungan Kepuasan Kerja 
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Besarnya kepuasan kerja Pegawai ditentukan dengan menggunakan metode 
MSQ. Dalam metode tersebut, didefinsikan bahwa variabel yang berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja terdiri dari variabel intrinsik dan ekstrinsik. Variabel 
intrinsik adalah variabel yang beasal dari dalam diri pegawai sendiri, yang terdiri 
dari : 

1. Penggunaaan kemampuan 

(V1). 

2. Aktivitas (V2). 

3. Promosi (V3). 

4. Wewenang (V4). 

5. Kreativitas (V5). 

6. Independensi (V6). 

7. Tanggung jawab (V7). 

8. Variasi (V8). 

9. Status sosial (V9). 

10. Aktivitas sosial (V10). 

11. Moral (V11). 

12. Prestasi (V12). 

Sedangkan variabel ekstrinsik yang berasal dari lingkungan kerja adalah : 

13. Keamanan  (V13). 

14. Perusahaan (V14). 

15. Gaji (V15). 

16. Rekan Kerja (V16). 

17. Penghargaan (V17). 

18. Pengawasan (operasional) 

(V18). 

19. Pengawasan (teknis) (V19). 

20. Kondisi Kerja (V20).
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Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan rata-rata jawaban responden 
dari tiap item pertanyaan yang berjumlah 20 buah pertanyaan. Adapun 
perhitungan nilai rata-rata untuk masing-masing variabel MSQ adalah 
menggunakan persamaan (2.2), maka didapatkan hasil seperti berikut : 

Ø Kepuasan kerja pegawai Kepala Dinas. 

Kepuasan kerja = 20

_

3

__

21

_

... VVVV ++++  

= 4 + 4 + 4 +...+ 4 = 81 

Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebesar 81, yang terletak 
pada selang 60-100. Artinya bahwa Pegawai Kepala Dinas Diknas Kabupaten 
Boyolali mempunyai  tingkat kepuasan tinggi. 

Ø Kepuasan kerja pegawai Kasubdin 

Kepuasan kerja = 20

_

3

__

21

_

... VVVV ++++  

= 4 + 3,5 + 3,5 +...+ 3,8 = 74,33 

Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebesar 74,33, yang 
terletak pada selang 60-100. Artinya bahwa Pegawai Kasubdin Diknas Kabupaten 
Boyolali mempunyai  tingkat kepuasan tinggi. 

Ø Kepuasan kerja pegawai Kasi 

Kepuasan kerja = 20

_

3

__

21

_

... VVVV ++++  

= 4,04 + 3,65 + 3,73 +...+ 3,78  = 75,34 

Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebesar 75,34, yang 
terletak pada selang 60-100. Artinya bahwa Pegawai Kasi Diknas Kabupaten 
Boyolali mempunyai  tingkat kepuasan tinggi. 

Ø Kepuasan kerja pegawai Staff 

Kepuasan kerja = 20

_

3

__

21

_

... VVVV ++++  

= 4,21+ 3,78 + 3,69 + ... + 3,48 = 74,09 

Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebesar 74,09 yang terletak 
pada selang 60-100. Artinya bahwa Pegawai Staff Diknas Kabupaten Boyolali 
mempunyai  tingkat kepuasan tinggi. 

 
Tabel 4.7. Perhitungan Kepuasan Kerja Berdasarkan Posisi Organisasi 

 
POSISI ORGANISASI 

VARIABEL Kepala 
Dinas 

Kasubdin Kasi Staff 

Skor (Kepuasan Kerja) 81 74,33 75,34 74,09 

Kategori Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 IV-20 

Sumber: Hasil pengolahan data. 

 

4.5 Pembuatan Model Regresi Linier 

         Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan dan pengaruh 
faktor terhadap masalah pokok digunakan Multiple Analisis Regresi untuk 
membuat model regresi linier. Dari model tersebut dapat diketahui faktor-faktor 
mana saja yang berpengaruh signifikan dan yang tidak berpengaruh.  

 

4.5.1 Model JDS 

Untuk mengetahui hubungan variabel independen tingkat motivasi kerja, 
maka dibuat model regresi linier sebagai berikut: 

· Variabel dependen :  motivasi pegawai. 

· Variabel independen : variasi ketrampilan, identitas tugas, signifikansi 

tugas, otonomi, umpan balik. 

Tabel 4.8. Model Summary JDS 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .713 .509 .503 7.2493 
2 .866 .749 .743 5.2110 
3 .894 .799 .791 4.6955 
4 .923 .853 .845 4.0483 

Sumber: Pengolahan data. 
Dari Tabel 4.8. Diperoleh nilai koefisien korelasi ganda (R) sebesar 0,923. 

Hal ini menunjukkan besarnya derajad keeratan hubungan antara variabel 
dependen (motivasi) dengan seluruh variabel independen sebesar 0,923. Nilai 
Koefisian Determinasi (R Square) sebesar 0,853 menunjukkan bahwa besar 
pengaruh seluruh variabel independen terhadap keragaman nilai variabel 
dependen sebesar 0,853 atau sebesar 85,3%. 

Tabel 4.9. Tabel ANOVA Model Regresi Linier Untuk JDS 

Model  Sum of Squares df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 4353.241 1 4353.241 82.835 .000 
 Residual 4204.234 80 52.553   
 Total 8557.476 81    
2 Regression 6412.249 2 3206.125 118.069 .000 
 Residual 2145.226 79 27.155   
 Total 8557.476 81    
3 Regression 6837.737 3 2279.246 103.377 .000 
 Residual 1719.739 78 22.048   
 Total 8557.476 81    
4 Regression 7295.549 4 1823.887 111.290 .000 
 Residual 1261.927 77 16.389   
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 Total 8557.476 81    
Sumber: Pengolahan data. 
Dari Tabel 4.9. Pada model ke 4 masih diperoleh nilai signifikansi 0,000 yang 
lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa keempat variabel independen 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap variabel motivasi. 

Uji Keberartian Model Regresi (F Test) 

1. H0 = Hubungan keempat variabel dependen dengan independen tidak 

nyata. 

H1 = Hubungan keempat variabel dependen dengan independen nyata. 

2. a = 0,05. 

3. f(0,05,4,77) = 2,365 

wilayah kritik = fhitung>f(0,05,4,77) 

  fhitung> 2,365 

4. f hitung =
MSresidual

onMSregressi
= 

16.389
1823.887

 =111.290 

5. Keputusan = tolak H0 dan disimpulkan bahwa hubungan antara variabel 

motivasi dengan seluruh variabel independen bersifat nyata. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10. Koefisien Model Regresi Linier Untuk JDS 

 
  Unstanda

rdized 
Coefficie

nts 

 Standard
ized 

Coefficie
nts 

t Sig. Collinear
ity 

Statistics 

 

Model  B Std. 
Error 

Beta   Toleranc
e 

VIF 

1 (Constant) 53.125 5.298  10.027 .000   
 V5 8.924 .981 .713 9.101 .000 1.000 1.000 
2 (Constant) -1.251 7.314  -.171 .865   
 V5 6.966 .740 .557 9.415 .000 .908 1.102 
 V1 10.364 1.190 .515 8.708 .000 .908 1.102 
3 (Constant) .735 6.606  .111 .912   
 V5 6.872 .667 .549 10.303 .000 .907 1.103 
 V1 8.211 1.179 .408 6.964 .000 .751 1.332 
 V2 2.279 .519 .248 4.393 .000 .806 1.241 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 IV-22 

4 (Constant) -5.268 5.808  -.907 .367   
 V5 4.409 .740 .352 5.956 .000 .547 1.828 
 V1 7.926 1.018 .394 7.786 .000 .749 1.336 
 V2 2.468 .449 .269 5.500 .000 .801 1.249 
 V4 3.822 .723 .305 5.285 .000 .575 1.739 

Sumber: Pengolahan data. 
Dari keempat variabel pada Tabel 4.10. dapat diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Motivasi Kerja = -5,268 + 4,409 Umpan Balik + 7,926 Variasi ketrampilan + 
2,486 Identitas Tugas + 3,822 Otonomi. 

Uji Keberartian Koefisien Regresi ( T Test) 

1. H0 = Koefisien regresi signifikan. 

H1 = Koefisien regresi tidak signifikan. 

2. a  = 0,05. 

3. ttabel=t(a /2)(n-2) =1,96 

Wilayah kritik hitungt < )2)(2/( -- nt a atau hitungt > )2)(2/( -nt a  

  hitungt < -1,96 atau 96,1>hitungt  

Wilayah penerimaan  )2)(2/()2)(2/( -- £- nn tt aa  

   -1,96 ££ hitungt 1,96 

4. thitung =
)( i

i

Se b
b

 

5. Keputusan : Berdasarkan Tabel 4.9, keempat variabel independen dari 

motivasi mempunyai nilai thitung < -1,96 atau thitung > 1,96 dan angka 

signifikansi dibawah 0,05. Artinya masing–masing variabel independen 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel motivasi. 

Dengan mengurutkan nilai koefisien beta yang telah distandarkan ( Standarized 
Coefficients Beta), maka dapat diketahui urutan variabel independen yang 
berpengaruh terhadap motivasi kerja, seperti pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Urutan Variabel Independen JDS Berdasar Nilai Beta 

Variabel Nilai Beta 

Variasi Keterampilan 0,394 

Umpan Balik 0,352 

Otonomi 0,305 

Identitas Tugas 0,269 

Sumber: Pengolahan data. 
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4.5.2 Metode MSQ 

Untuk mengetahui hubungan variabel independen terhadap kepuasan 
kerja, maka dilakukan pembuatan model regresi linier. Sebelumnya, 
ditentukan terlebih dahulu variabel dependen dan independennya 
sebagai berikut: 

· Variabel dependen : tingkat kepuasan kerja pegawai 

· Variabel independen : dua belas variabel intrinsik dan delapan 

variabel ekstrinsik 

Tabel 4.12. Model Summary MSQ 

Model R R Square Adjusted R  
Square 

Std. Error  
of the Estimate 

1 .804 .647 .642 5.5031 
2 .890 .793 .788 4.2412 
3 .944 .891 .887 3.0972 
4 .957 .916 .912 2.7277 
5 .967 .934 .930 2.4379 
6 .974 .948 .944 2.1754 
Sumber: Pengolahan data. 

Tabel 4.12. Model Summary MSQ ( Lanjutan) 

7 .979 .959 .955 1.9603 
8 .984 .969 .965 1.7114 
9 .989 .979 .976 1.4244 
10 .991 .983 .981 1.2821 
11 .993 .985 .983 1.2032 
12 .994 .988 .986 1.1006 
13 .995 .990 .988 .9892 
14 .997 .993 .992 .8280 
15 .997 .995 .993 .7473 
16 .998 .996 .995 .6279 
17 .999 .997 .997 .5436 
18 .999 .998 .998 .4597 
19 .999 .999 .999 .3500 
20 1.000 1.000 1.000 1.580E-07 

Sumber: Pengolahan data. 
Dari Tabel 4.12. diperoleh nilai Koefisien Korelasi Ganda (R) sebesar 

0,999 pada model ke 19. Hal ini menunjukkan besarnya derajad keeratan 
hubungan antara variabel dependen (kepuasan) dan seluruh variabel independen 
sebesar 0,999. Nilai Koefisien Determinasi  (R Square) sebesar menunjukkan 
bahwa besar pengaruh seluruh variabel independen terhadap keragaman nilai 
variabel dependen sebesar 0,999 atau sebesar 99,9%. 

Tabel 4.13 Tabel ANOVA Model Regresi Linier Untuk MSQ 

Model  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 
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1 Regression 4437.604 1 4437.604 146.534 .000 
 Residual 2422.701 80 30.284   
 Total 6860.305 81    
2 Regression 5439.273 2 2719.636 151.194 .000 
 Residual 1421.032 79 17.988   
 Total 6860.305 81    
3 Regression 6112.098 3 2037.366 212.394 .000 
 Residual 748.207 78 9.592   
 Total 6860.305 81    
4 Regression 6287.391 4 1571.848 211.258 .000 
 Residual 572.913 77 7.440   
 Total 6860.305 81    
5 Regression 6408.605 5 1281.721 215.654 .000 
 Residual 451.700 76 5.943   
 Total 6860.305 81    

Sumber: Pengolahan data. 
Tabel 4.13 Tabel ANOVA Model Regresi Linier Untuk MSQ (Lanjutan) 

6 Regression 6505.374 6 1084.229 229.107 .000 
 Residual 354.931 75 4.732   
 Total 6860.305 81    
7 Regression 6575.927 7 939.418 244.452 .000 
 Residual 284.378 74 3.843   
 Total 6860.305 81    
8 Regression 6646.490 8 830.811 283.653 .000 
 Residual 213.815 73 2.929   
 Total 6860.305 81    
9 Regression 6714.228 9 746.025 367.710 .000 
 Residual 146.076 72 2.029   
 Total 6860.305 81    

10 Regression 6743.590 10 674.359 410.226 .000 
 Residual 116.715 71 1.644   
 Total 6860.305 81    

11 Regression 6758.972 11 614.452 424.458 .000 
 Residual 101.333 70 1.448   
 Total 6860.305 81    

12 Regression 6776.718 12 564.727 466.178 .000 
 Residual 83.586 69 1.211   
 Total 6860.305 81    

13 Regression 6793.767 13 522.597 534.083 .000 
 Residual 66.538 68 .978   
 Total 6860.305 81    

14 Regression 6814.374 14 486.741 710.023 .000 
 Residual 45.930 67 .686   
 Total 6860.305 81    

15 Regression 6823.448 15 454.897 814.589 .000 
 Residual 36.857 66 .558   
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 Total 6860.305 81    
16 Regression 6834.682 16 427.168 1083.620 .000 
 Residual 25.623 65 .394   
 Total 6860.305 81    

17 Regression 6841.393 17 402.435 1361.901 .000 
 Residual 18.912 64 .295   
 Total 6860.305 81    

18 Regression 6846.993 18 380.389 1800.271 .000 
 Residual 13.312 63 .211   
 Total 6860.305 81    

19 Regression 6852.708 19 360.669 2943.591 .000 
 Residual 7.597 62 .123   
 Total 6860.305 81    

Sumber: Pengolahan data. 
Dari tabel 4.13, pada model ke 19 masih diperoleh nilai signifikansi 0,000 

yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa 19 variabel independen 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap variabel kepuasan. 

Uji Keberartian Model Regresi (F Test) 

1. H0 = Hubungan 20 variabel dependen dengan independen tidak nyata. 

H1 = Hubungan 20 variabel dependen dengan independen nyata. 

2. a = 0,05. 

3. f(0,005,20,61) =  

wilayah kritik = fhitung>f(0,05,20,61) 

fhitung> 1,807 

4. f hitung =
MSresidual

onMSregressi
= 

14-2.497E
343.015

 = 14380919560734540.000 

5. Keputusan = tolak H0 dan disimpulkan bahwa hubungan antara variabel 

kepuasan dengan seluruh variabel independen bersifat nyata. 

Tabel 4.14 Koefisien Model Regresi Linier Untuk MSQ 

  Unstanda
rdized 

Coefficie
nts 

 Standard
ized 

Coefficie
nts 

t Sig. Collinear
ity 

Statistics 

 

Model  B Std. 
Error 

Beta   Toleranc
e 

VIF 

19(Constant) 2.302 .504 4.571 .000
V3 .976 .111 .114 8.805 .000 .107 9.363

V16 .972 .093 .073 10.401 .000 .360 2.775
V9 1.243 .126 .095 9.880 .000 .193 5.176
V6 1.353 .109 .112 12.387 .000 .219 4.568

V17 1.016 .097 .079 10.438 .000 .316 3.168
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V11 1.011 .062 .118 16.219 .000 .337 2.965
V12 1.025 .106 .080 9.676 .000 .259 3.865
V5 1.081 .099 .106 10.971 .000 .192 5.220

V20 .988 .101 .077 9.823 .000 .290 3.448
V13 .955 .100 .080 9.544 .000 .255 3.928
V7 1.275 .088 .122 14.422 .000 .249 4.019
V2 1.220 .088 .091 13.807 .000 .412 2.427

V15 1.061 .088 .093 12.006 .000 .297 3.362
V4 1.002 .129 .095 7.784 .000 .121 8.267

V18 .974 .095 .070 10.239 .000 .384 2.603
V10 .923 .121 .054 7.654 .000 .358 2.795

Tabel 4.14 Koefisien Model Regresi Linier Untuk MSQ (Lanjutan) 

V19 1.001 .121 .066 8.246 .000 .276 3.621
V8 .672 .076 .070 8.852 .000 .288 3.472

V14 .706 .103 .068 6.830 .000 .178 5.626
Sumber: Pengolahan data. 
Dari Tabel 4.14. diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

Kepuasan Kerja : 2,302 + 0,976  Promosi + 0,972 Rekan kerja + 1,243 Status 
sosial + 1,353 Independensi + 1,016 Penghargaan + 1,011 Moral  + 
1,025 Prestasi  + 1,081 Kreativitas + 0,988 Kondisi kerja  + 0,955 
Keamanan + 1,275 Tanggung jawab + 1,220 Aktivitas + 1,061 Gaji 
+ 1,002 Wewenang + 0,974 Pengawasan operasional + 0,923 
Aktivitas sosial + 1,001 pengawasan teknis + 0,672 Variasi + 0,706 
Instansi/Perusahaan. 

 

Uji Keberartian Koefisien Regresi (T Test) 

1. H0 = Koefisien regresi signifikan. 

H1 = Koefisien regresi tidak signifikan. 

2. a  = 0,05. 

3. ttabel=t(a /2)(n-2) =1,96 

Wilayah kritik hitungt < )2)(2/( -- nt a atau hitungt > )2)(2/( -nt a  

   hitungt < -1,96 atau 96,1>hitungt  

4. Wilayah penerimaan  )2)(2/()2)(2/( -- £- nn tt aa  

a. -1,96 ££ hitungt 1,96 

5. thitung =
)( i

i

Se b
b

 

6. Keputusan :  

Berdasarkan Tabel 4.14, 19 variabel independen dari kepuasan 
mempunyai nilai thitung < -1,96 atau thitung > 1,96 dan angka signifikansi 
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dibawah 0,05. Artinya masing –masing variabel independen memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan. 

Dengan mengurutkan nilai koefisien beta yang telah distandarkan 
(Standarized Coefficients Beta) maka dapat diketahui urutan variabel independen 
yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja, seperti pada Tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Urutan Variabel Independen JDS Berdasar Nilai Beta 

Variabel Nilai Beta 

Aktivitas Sosial 0.054 
Pengawasan teknis 0.066 
Instansi/Perusahaan 0.068 
Variasi 0.07 
Pengawasan operasional 0.07 
Rekan kerja 0.073 
Kondisi kerja 0.077 
Penghargaan 0.079 
keamanan 0.08 
Prestasi 0.08 
Aktivitas 0.091 
Gaji 0.093 
Wewenang 0.095 
Status sosial 0.095 
Kreativitas 0.106 
Independensi 0.112 
Promosi 0.114 
Moral 0.118 
Tanggung jawab 0.122 

 

Berdasarkan Tabel 4.5, maka variabel yang paling mempengaruhi kepuasasn kerja  
pegawai adalah tanggungjawab dan moral 

BAB V 

ANALISIS HASIL 

 
5.1. Analisis Motivasi Dan Kepuasan Kerja 
         Berdasarkan hasil perhitungan MPS (Motivational Potential Score) metode 
JDS, dapat diketahui tingkat motivasi tiap pegawai dikantor Dinas Diknas Kab. 
Boyolali. Dimana nilai MPS menjadi indikator tingkat motivasi pegawai 
berdasarkan teori motivasi isi (content theory).  

        Tabel 5.1. Perhitungan MPS Berdasarkan Posisi Organisasi 
Posisi Organisasi Variabel 

Kepala Kasubdin Kasi Staff 
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Dinas 
Variasi Keterampilan 6,5 6,58 6,28 6,20 
Identitas tugas 4 5 5,28 5,29 
Signifikansi Tugas 5 5,5 5,60 5,56 
Otonomi 5 5,66 5,11 5,21 
Umpan balik 5,3 5,44 5,30 5,34 

Total 137.7778 175,684 155,348 158,703 
Kriteria Sedang Sedang Sedang Sedang 

Sumber : Hasil pengolahan data. 

Grafik MPS
(Motivational Potential Score) 
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Gambar 5.1. Grafik Tingkat Motivasi Kerja 
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Gambar 5.2. Grafik Total Skor Tingkat Motivasi Kerja 

Tabel 5.2. Perhitungan Kepuasan Kerja Berdasarkan Posisi Organisasi 
 Kepala 

Dinas 
Kasubdin Kasi Staff 

Skor (Kepuasan Kerja) 81 74,33 75,34 74,09 

Kategori Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

Sumber : Hasil pengolahan data. 
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Grafik Skor Total Kepuasan Kerja
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Gambar 5.3. Grafik Total Skor Tingkat Kepuasan Kerja 

 
        Berdasarkan perhitungan MPS (Tabel 5.1.), dan perhitungan tingkat 
kepuasan kerja (Tabel 5.2) dapat dianalisis sebagai berikut : 
1. Rata-rata skor MPS kelompok pegawai Kepala Dinas adalah 138,7778 dan 

masuk kategori tingkat motivasi sedang, dimana tingkat kepuasannya adalah 

sebesar 81 dan masuk kategori tingkat kepuasan tinggi. Nilai rata-rata variabel 

motivasi untuk pegawai Kepala Dinas menunjukan bahwa : 

§ Variabel variasi ketrampilan merupakan variabel yang mempunyai nilai 

rata-rata tertinggi dibanding variabel motivasi lainnya. Hal tersebut 

menunjukan pegawai Kepala Dinas telah mempunyai tingkat tugas yang 

bervariasi dan kesempatan untuk menggunakan kemampuan, bakat dan 

ketrampilannya secara optimal. 

§ Variabel identitas tugas merupakan variabel dengan nilai rata-rata 

terendah. Hal  tersebut menunjukan bahwa pegawai Kepala Dinas masih 

merasa kurang mendapatkan hasil yang nyata dalam setiap tugas yang 

diberikan. 

2. Rata-rata skor MPS kelompok pegawai Kasubdin adalah 175,684 dan masuk 

kategori tingkat motivasi sedang, dimana tingkat kepuasannya adalah sebesar 

74,33 dan masuk kategori tingkat kepuasan tinggi. Nilai rata-rata variabel 

motivasi untuk pegawai Kasubdin menunjukan bahwa : 

§ Variabel variasi ketrampilan merupakan variabel yang mempunyai nilai 

rata-rata tertinggi dibanding variabel motivasi lainnya. Hal tersebut 

menunjukan pegawai Kasubdin telah mempunyai tingkat tugas yang 
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bervariasi dan kesempatan untuk menggunakan kemampuan, bakat dan 

ketrampilannya secara optimal. 

§ Variabel identitas tugas merupakan variabel dengan nilai rata-rata 

terendah. Hal tersebut menunjukan bahwa pegawai Kasubdin masih 

merasa pekerjaannya kurang memberi arti dan manfaat bagi dirinya. 

3. Rata-rata skor MPS pegawai Kasi adalah 155,348 dan masuk kategori tingkat 

motivasi sedang, dimana tingkat kepuasannya adalah sebesar 75,34 dan masuk 

kategori tingkat kepuasan tinggi. Nilai rata-rata variabel motivasi untuk 

pegawai Kasi menunjukan bahwa : 

§ Variabel variasi ketrampilan merupakan variabel yang mempunyai nilai 

rata-rata tertinggi dibanding variabel motivasi lainnya. Hal tersebut 

menunjukan pegawai Kasi telah mempunyai tingkat tugas yang bervariasi 

dan kesempatan untuk menggunakan kemampuan, bakat dan 

ketrampilannya secara optimal. 

§ Variabel otonomi adalah variabel dengan nilai rata-rata terendah, hal 

tersebut menunjukan bahwa pegawai Kasi masih merasa kurang 

mendapatkan kewenangan, kebebasan dan kesempatan untuk pengambilan 

keputusan dan penentuan bagaimana suatu tugas itu dilakukan. 

4. Rata-rata skor MPS pegawai Staff adalah 158,703 dan masuk kategori tingkat 

motivasi sedang, dimana tingkat kepuasannya adalah sebesar 74,09 dan masuk 

kategori tingkat kepuasan tinggi. Nilai rata-rata variabel motivasi untuk 

pegawai Kasi menunjukan bahwa : 

§ Variabel variasi ketrampilan merupakan variabel yang mempunyai nilai 

rata-rata tertinggi dibanding variabel motivasi lainnya. Hal tersebut 

menunjukan pegawai Staff telah mempunyai tingkat tugas yang bervariasi 

dan kesempatan untuk menggunakan kemampuan, bakat dan 

ketrampilannya secara optimal.  

§ Variabel otonomi adalah variabel dengan nilai rata-rata terendah, hal 

tersebut menunjukan bahwa pegawai Staff masih merasa kurang 

mendapatkan kewenangan, kebebasan dan kesempatan untuk pengambilan 

keputusan dan penentuan bagaimana suatu tugas itu dilakukan. 

  Tabel 5.3. Nilai Rata-rata Variabel Moderator 
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Posisi Organisasi 

Variabel Kepala 
Dinas 

Kasubdin Kasi Staff 

Growth Need Strenght 6,5 6,33 5,76 5,45 

Konteks Kepuasan 6,5 6,25 6,26 6,22 

Sumber : Hasil pengolahan data. 
  Selain hasil perhitungan MPS, dua variabel moderator metode JDS juga 

digunakan untuk mendukung analisis terhadap tingkat motivasi dan kepuasan 
kerja pegawai. Dua nilai rata-rata variabel moderator tersebut dapat dilihat pada 
Tabel 5.3. dan analisisnya adalah sebagai berikut : 

1. Nilai rata-rata variabel kontek kepuasan pada keempat posisi pegawai 

Dinas Diknas Kab. Boyolali cukup baik. Hal ini menunjukan para pegawai 

telah mempunyai pemahaman yang baik terhadap permasalahan gaji, 

keamanan , hubungan dengan rekan kerja, atasan atau bawahan, sehingga 

masalah-masalah tersebut tidak terlalu menyita pikiran mereka. 

2. Nilai rata-rata variabel growth need strength pada keempat posisi pegawai 

Dinas Diknas Kab. Boyolali juga cukup baik. Hal ini menunjukan bahwa 

para pegawai mempunyai keinginan yang cukup kuat untuk belajar dan 

berkembang dalam pekerjaannya serta mempunyai keinginan yang cukup 

kuat untuk mengaktualisasikan diri dalam lingkungan pekerjaannya. 

 
5.3 Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan Terhadap 

Motivasi dan kepuasan kerja 

5.3.1 Model Regresi Linier Untuk JDS 

Tujuan dari dibentuknya model regresi adalah untuk mendapatkan faktor-
faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Adapun 
model regresi yang terbentuk adalah: 

Motivasi Kerja = -5,268 + 4,409 Umpan Balik + 7,926 Variasi ketrampilan + 
2,486 Identitas Tugas + 3,822 Otonomi. 

Dari model regresi yang diperoleh, terlihat bahwa keempat variabel yaitu 
umpan balik, variasi keterampilan, identitas tugas, otonomi memberikan pengaruh 
signifikan terhadap motivasi kerja. Model regresi motivasi menunjukkan bahwa 
variabel umpan balik, variasi keterampilan, identitas tugas, otonomi mempunyai 
pengaruh positif terhadap motivasi kerja. Nilai-nilai yang terdapt didepan masing-
masing variabel adalah nilai dugaan bagi variabel. Artinya makin besar nilai 
dugaan tersebut maka makin besar nilai variabel x (umpan balik, variasi 
keterampilan, identitas tugas, otonomi) mempengaruhi y (motivasi kerja). 

Dari persamaan regresi yang didapat selanjutnya dilanjutkan pengujian 
bagi model regresi untuk mengetahui kebaikan dari model. Pengujian kebaikan 
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model regresi meliputi analisa koefisien determinasi, uji F, uji T. Dari hasil 
perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasinya (R2) sebesar 0,923. Hal ini 
menunjukkan besarnya derajat keeratan hubungan antara variabel dependen 
(motivasi) dengan seluruh variabel independen (umpan balik, variasi 
keterampilan, identitas tugas, otonomi) sebesar 0,923. Sedangkan  uji untuk 
mengetahui keberartian model regresi dengan menggunakan statistik uji F. 
Dengan taraf nyata sebesar 0,05 diperoleh keputusan bahwa model regresi linier 
signifikan digunakan. Selanjutnya juga dilakukan kerartian masing-masing 
koefisien regresi dengan statistik uji T. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah masing-masing koefisien dari variabel independen mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap motivasi kerja. Dari hasil pengujian dengan taraf nyata 
sebesar 0,05 diperoleh hasil bahwa keempat variabel yaitu umpan balik, variasi 
keterampilan, identitas tugas, otonomi berpengaruh signifikan terhadap motivasi 
kerja. Sedangkan urutan tingkat kepentinagan untuk masing-masing variabel 
independen adalah seperti pada Tabel 5.4. 

        Tabel 5.4. Urutan Variabel Independen Berdasarkan Nilai Beta 

Variabel Nilai Beta 

Variasi Keterampilan 0,394 

Umpan Balik 0,352 

Otonomi 0,305 

Identitas Tugas 0,269 

Sumber : Hasil pengolahan data. 
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Gambar 5.4. Grafik Urutan Variabel Yang Berpengaruh Untuk JDS 

Dari hasil perhitungan diperoleh empat variabel independen antara lain : 

1. Variasi ketrampilan 
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Variasi ketrampilan merupakan variabel yang paling signifikan mempengaruhi 
motivasi kerja dengan nilai beta 0,394. Hal tersebut menunjukan tingkat 
kebutuhan suatu pekerjaan atau  terhadap sejumlah variasi tugas, variasi 
kemampuan, ketrampilan dan bakat yang berbeda telah dicapainya sehingga 
diharapkan pegawai dalam melakukan pekerjaan tidak menimbulkan 
kejenuhan dalam bekerja dan menyebabkan pegawai dapat menyadari manfaat 
dan pentingnya pekerjaan yang dilakukan. 

2.   Umpan balik 

Umpan balik merupakan variabel kedua yang signifikan dalam mempengaruhi 
motivasi kerja dengan nilai beta 0,352. Hal tersebut menunjukan bahwa 
tingkat transparansi dan umpan balik dari instansi, hubungan interaksi dengan 
orang lain baik itu atasan, bawahan, rekan kerja sangat penting untuk 
menimbulkan kesadaran pegawai terhadap sejauhmana performansi kerja yang 
telah dicapainya sehingga mendorong pegawai untuk bekerja lebih baik lagi. 

 

 

 

3. Otonomi 

Otonomi merupakan variabel ketiga yang signifikan mempengaruhi motivasi 
kerja pegawai dengan nilai beta 0,305. Hal ini menunjukan bahwa aspek 
wewenang, tanggung jawab, kebebasan dan kemandirian dalam  sangat 
penting untuk menimbulkan kesadaran pegawai untuk bertanggung jawab dan 
memiliki kepedulian terhadap hasil kerja yang telah dicapainya. 

4. Identitas tugas 

Identitas tugas merupakan variabel keempat yang signifikan mempengaruhi 
motivasi kerja pegawai dengan nilai beta 0,269. Hal tersebut menunjukan 
bahwa tingkat kejelasan seorang pegawai dalam mengerjakan tugasnya dalam 
suatu  dari awal hingga akhir dengan hasil yang benar-benar nyata bagi 
pegawai sangatlah penting untuk menimbulkan kesadaran pegawai akan 
penting dan berartinya pekerjaan yang dilakukan terhadap dirinya, orang lain 
ataupun perusahaan. 

 

5.3.2 Model Regresi  linier untuk MSQ 

Tujuan dari dibentuknya model regresi adalah untuk mendapatkan faktor-
faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Adapun 
model regresi yang terbentuk adalah : 

Kepuasan Kerja : 2,302 + 0,976  Promosi + 0,972 Rekan kerja + 1,243 Status 
sosial + 1,353 Independensi + 1,016 Penghargaan + 1,011 Moral  + 
1,025 Prestasi  + 1,081 Kreativitas + 0,988 Kondisi kerja  + 0,955 
Keamanan + 1,275 Tanggung jawab + 1,220 Aktivitas + 1,061 Gaji 
+ 1,002 Wewenang + 0,974 Pengawasan operasional + 0,923 
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Aktivitas sosial + 1,001 pengawasan teknis + 0,672 Variasi + 0,706 
Instansi/Perusahaan. 

Dari model regresi yang diperoleh, terlihat 19 variabel independen yaitu promosi, 
rekan kerja, status sosial, independensi, penghargaan, moral, prestasi, kreativitas, 
kondisi kerja, keamanan, tanggungjawab, aktivitas, gaji, wewenang, pengawasan 
operasional, aktivitas sosial, pengawasan teknis, variasi, instansi memberikan 
pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Model regresi menunjukkan 
masing-masing variabel dependen tersebut berpengaruh positif terhadap kepuasan 
kerja. Variabel penggunaan kemampuan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan kerja karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Nilai-nilai yang 
terdapat didepan masing-masing variabel adalah nilai dugaan bagi variabel. 
Artinya makin besar nilai dugaan tersebut maka makin besar nilai variabel x 
mempengaruhi kepuasan (y). 

Dari persamaan regresi yang didapat selanjutnya dilanjutkan pengujian 
bagi model regresi untuk mengetahui kebaikan dari model. Pengujian kebaikan 
model regresi meliputi analisa koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Dari hasil 
perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasinya sebesar 0,999. Hal ini 
menunjukkan besarnya derajad keeratan hubungan antara variabel dependen 
dengan seluruh variabel independen sebesar 0,935. Dari persamaan regresi yang 
didapat selanjutnya dilanjutkan pengujian bagi keberartian regresi dengan 
menggunakan statistik uji F. Dengan taraf nyata sebesar 0,05 diperoleh keputusan 
bahwa model regresi linier signifikan digunakan. Selanjutnya juga dilakukan 
keberartian masing-masing koefisien regresi dengan statistik uji T. Pengujian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien dari variabel 
independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Dari 
hasil pengujian dengan taraf nyata 0,05 diperoleh hasil bahwa 19 variabel 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Sedangkan urutan tingkat 
kepentingan untuk masing-masing variabel adalah seperti pada Tabel 5.5. 

 

 

 

 

 

        Tabel 5.5. Urutan Variabel Independen Berdasarkan Nilai Beta 

Variabel Nilai Beta 

Aktivitas Sosial 0.054 
Pengawasan teknis 0.066 
Instansi/Perusahaan 0.068 
Variasi 0.07 
Pengawasan operasional 0.07 
Rekan kerja 0.073 
Kondisi kerja 0.077 
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Penghargaan 0.079 
keamanan 0.08 
Prestasi 0.08 
Aktivitas 0.091 
Gaji 0.093 
Wewenang 0.095 
Status sosial 0.095 
Kreativitas 0.106 
Independensi 0.112 
Promosi 0.114 
Moral 0.118 
Tanggung jawab 0.122 

Sumber : Hasil pengolahan data. 

Grafik Urutan Variabel Yang Berpegaruh
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Gambar 5.5. Grafik Urutan Variabel Yang Berpengaruh Untuk MSQ 
Dari hasil perhitungan diperoleh hasil bahwa variabel tanggung jawab 

merupakan variabel yang paling berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. 
Hal ini dikarenakan pegawai memahami sepenuhnya akan tanggung jawab yang 
diberikan instansi dalam melakukan pekerjaannya. 

Sedangkan variabel aktivitas sosial menjadi variabel yang kurang 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan kurangnya kesempatan 
pegawai untuk mengaktualisasikan diri, memiliki peran dalam lingkungannya dan 
mempunyai kesempatan untuk membantu orang lain sehingga faktor tersebut 
kurang memberikan kepuasan kerja bagi pekeja. 

5.4. Analisis Perbaikan  Motivasi dan Kepuasan Kerja  
Berdasarkan teori pengayaan  Hackman dan Oldham, maka dikembangkan 

analisis perbaikan motivasi dan kepuasan kerja pegawai Dinas Pendidikan 
kabupaten Boyolali sebagai berikut:  
Untuk meningkatkan aspek wewenang, tanggungjawab, moral, kebebasan pada 
pekerjaan di Dinas Pendidikan Kab. Boyolali, upaya-upaya yang dapat dilakukan 
antara lain adalah : 
a. Kemampuan interaksi (human relation) yang baik dengan semua pihak, baik  

atasan, bawahan ataupun teman sejawat, serta semua anggota organisasi harus 
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mampu dan dapat mengetahui kesamaan dan juga perbedaan dari setiap orang 

(karakter). Langkah-langlah yang dapat dilakukan adalah :  

§ Mempelajari karakter dari setiap anggota kelompok dan disesuaikan 

dengan tugas yang diberikan. 

§ Selalu mengawasi dan berkomunikasi dengan anggota kelompok 

tersebut selama dan sesudah penyelesaian tugas-tugasnya dan 

mengadakan penilaian hasil kerja dari tiap anggota kelompok. 

§ Mendelegasikan tugas kepada setiap anggota kelompok secara adil dan 

merata dengan menghindari rasa suka atau tidak suka terhadap anggota 

kelompok tersebut. 

§ Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk melaksanakan 

pekerjaan tanpa terlalu banyak mengganggu dan merangsangnya untuk 

berani bertanggungjawab atas pekerjaan yang dibebabankan (sense of 

responbility of authority). 

b. Melakukan latihan untuk mengerjakan tugas yang lebih tinggi. Pegawai 

sebaiknya diberi latihan atau uji coba untuk melakukan perencanaan dan 

pengendalian secara mandiri terhadap pekerjaan yang mereka lakukan yang 

sebelumnya merupakan wewenang atasan. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan program latihan dan pengembangan. Pegawai dilatih untuk 

mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah, dan belajar menjadi 

seorang pemimpin. 

c. Pelimpahan wewenang (delegation of authority) merupakan hal yang sering 

terjadi dalam lingkungan pekerjaan karena pelimpahan wewenang 

merupakan kunci untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan melalui bantuan 

atau peranan orang lain (how to get things done through the other). Lebih 

jelasnya lihat gambar 5.6 berikut ini : 

 
 
 
 
 

Gambar 5.6. Diagram Pelimpahan Wewenang 
       Sumber : Sihite, 2000. 
 Gambar 5.6 menunjukan bahwa batas-batas pertanggungjawaban ini 
jauh lebih besar daripada kemampuan, tenaga dan waktu yang harus dimiliki 

 

Kemampuan 

 
 

Daerah pelimpahan wewenang 
dan tanggung jawab 
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seorang pemimpin. Perbedaan luas inilah yang merupakan daerah pelimpahan 
wewenang. Dengan demikian seorang pemimpin mau tidak mau harus 
melimpahkan sebagian wewenangnya, sebab jika tidak, pasti akan banyak sekali 
pekerjaan-pekerjaan yang terbengkalai. Namun dalam masalah pelimpahan harus 
tetap memperhatikan beberapa hal yaitu : 

1. Pelimpahan wewenang itu boleh dijalankan bila : 

a. Pimpinan terlalu banyak baban ( over-burdened). 

b. Pimpinan hatus meninggalkan pekerjaan untuk tugas-tugas 

lain. 

c. Dalam keadaan darurat sakit atau ada hal-hal khusus. 

d. Pimpinan akan mengembangkan seseorang, yaitu agar orang 

tersebut  siap untuk memegang  dan tanggungjawab  yang lebih 

tinggi. 

2. Pelimpahan wewenang itu tidak boleh dijalankan bila:  

a. Pegawai atau kelompok itu belum berpengalaman atau secara 

teknis belum mampu melaksanakan wewenang. 

b. Pelimpahan wewnanag ini justru membuat seseorang terganggu 

tugas-tugas pokoknya. 

c. Pelimpahan wewenang ini justru menimbulkan kesulitan dalam 

tubuh organisasi. 

3. Tugas-tugas yang boleh dilimpahkan  

a. Laporan-laporan dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin. 

b. Membuat kalkulasi dan masukan  kedalam laporan-laporan. 

c. Mengadakan spot-checking atas tugas-tugas. 

4. Tugas-tugas yang tidak boleh dilimpahkan adalah 

pertanggungjawaban akhir atau final tidak boleh dilimpahkan. 

d. Kepemimpinan pada Dinas Pendidikan Nasional umumnya dilakukan dengan 

mengangkat seorang pemimpin dan kemudian diberikan kekuasaan untuk 

pengarahan terhadap suatu kelompok tertentu. Namun demikian, hendaknya 

disadari bahwa walaupun telah ada pimpinan yang diangkat, secara sadar 

/tidak sadar kelompok tersebut akan mengangkat pula seseorang informal 

leader atau pemimpin karismatik yang amat berpengaruh terhadap kelompok 

tersebut. Maka dalam situasi tertentu jalur informal tersebut harus 

dimanfaatkan pula. Misal pemimpin informal biasanya menjadi tempat 
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berkeluh kesah dan memiliki pengaruh/wibawa terhadap kelompoknya maka 

pihak instansi dapat menggali informasi tentag harapan, keluhan dan 

permasalahan yang dihadapi karyawannya dalam bekerja melalui pemimpin 

informal tersebut. Ada kalanya hal yang ideal dapat terjadi yaitu seorang 

pemimpin yang diangkat oleh instansi juga seorang pemimpin karismatik. 

Untuk menangani masalah gaji, keamanan, kesejahteraan, penilaian dan 
promosi pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Boyolali, upaya yang dapat 
dilakukan antara lain adalah : 
a) Adanya peraturan yang jelas dan telah disahkan kepada seluruh 

pegawainya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan jam kerja, waktu 

istirahat, dan lain-lain. Hal tersebut dimaksudkan agar seluruh pegawai 

dapat mengetahui, memahami dan mentaatinya. 

b) Membuat sesuatu sistem untuk menampung usul-usul para pegawai, 

misalnya dibuat kotak saran yang ditempatkan diarea lingkungan kerja. 

Untuk saran-saran yang bagus, maka instansi harus memberikan 

penghargaan atau sesuatu hadiah. Pemberian penghargaan ini harus 

diumumkan dalam papan pengumuman khusus bagi para pegawai. 

c) Menjaga agar para pegawai mengambil hak cutinya masing-masing dan 

hak cuti ini jangan ditabung dengan cuti tahun depan. Sebab bilamana 

pegawai telah lelah dan lemah mental, maka produktivitasnya akan 

menurun, dan akan berbuat kesalahan yang merugikan reputasi . 

d) Penilaian pegawai  sangat erat kaitannya dengan promosi kenaikan  atau 

dapat dikatakan sebagai dasar untuk pertimbangan guna mempromosikan 

seorang pegawai dari suatu  jabatan ke jabatan yang lebih tinggi. Penilaian 

atau biasa diseburt Job Performance Review dilakukan dalam kurun waktu 

tertentu,. Penilaian sebaiknya dilakukan secara terbuka kepada masing-

masing pegawai dan seobyektif mungkin, ada baiknya jika setelah 

diproses penilaian pegawai dipanggil, dibacakan, dijelaskan dan apabila 

telah sama-sama mengerti maka formulir tersebut ditandatangani bersama. 

Dengan cara ini pegawai akan lebih menyadari kelemahan (teknis) dan 

kekuatannya. 

e) Kebijakan  haruslah menggariskan bahwa jika ada suatu  kosong dan perlu 

dipromosikan seseorang, maka yang mendapat kesempatan pertama 
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adalah pegawai  yang layak dan berpotenti, kebijakan ini dikenal dengan 

promotion inside.  

Untuk meningkatkan aspek identitas tugas, hubungan dengan rekan kerja, 
aktivitas, kondisi kerja, upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah : 
a) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya setiap Subdin  dapat membagi 

tugas kerjanya dalam beberapa unit kerja yang disebut seksi. Setiap seksi 

harus diberikan job description yang jelas, batas-batas wewenang dan 

tanggung jawab yang jelas sesuai dengan kebutuhan departemen tersebut. 

Setiap seksi merupakan kelompok kerja (team work). 

b) Menjalain hubungan kerjasama antar Subdin dalam (functional 

relationship) misalnya :  

1. Hubungan antara pegawai Subdin yang berbeda seperti apabila ada 

pekerjaan yang membutuhkan bantuan dari bagian lain diharapkan 

dapat saling membantu.. 

2. Hubungan fungsional antar  dari seksi yang berbeda dalam satu 

departemen seperti dari Kasi Mones dan Kasi SD/TK dalam 

koordinasi pekerjaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.5. Analisis Asumsi 
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Asumsi pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa responden 
dan peneliti memiliki persepsi yang sama dalam memahami pertanyaan kuesioner. 
Artinya bahwa dalam pengambilan data, responden ditemui secara langsung dan 
kemudian dijelaskan lebih detail tentang pertanyaan yang ada didalam kuesioner. 
Tujuan dilakukannya pengukuran secara langsung bertujuan untuk mengurangi 
perbedaan persepsi antara responden dan peneliti. Hal ini dikarenakan responden 
memiliki latar belakang yang berbed-beda, seperti umur dan tingkat pendidikan 
yang akan mempengaruhi tingkat pemahaman mereka terhadap kuesioner. Kurang 
jelas kalimat pertanyaan yang ada di dalam kuesioner akan mempengaruhi 
pencapaian tujuan penelitian. Selain itu responden akan merasas kurang 
bersemangat dalam mengisi kuesioner jika mereka kurang bisa mengerti 
pertanyaan kuesioner. Untuk itu, dilakukan persamaan persepsi tentang 
pertanyaan kuesioner dengan memberikan penjeasan kepada responden. Akan 
tetapi walaupun telah dilakukan pengambilan data secara langsung, adanya faktor 
yang tidak bisa dihindarkan seperti tingkat pemahaman dari responden, masih 
akan menimbulkan sedikit perbedaan persepsi antara peneliti dan responden. 

Asumsi kedua dalam penelitian ini adalah bahwa data memenuhi asumsi 
dalam regresi linier yaitu normalitas, homogenitas, dan linieritas. 

Ø Asumsi normalitas 

Tujuan dari uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah 
data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan 
bentuk lonceng ( bell shaped). Data yang baik adalah data tersebut tidak 
menceng ke kiri atau ke kanan. Uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai 
Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program SPSS. Hasil perhitungan 
terhadap data JDS dan MSQ adalah seperti pada tabel 5.6 dan Tabel 5.7. 

 

 

 

 

 

Tabel 5.6. Uji Normalitas Untuk Data JDS 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
V1 ,198 82 ,000 ,882 82 ,000 
V2 ,186 82 ,000 ,905 82 ,000 
V3 ,277 82 ,000 ,863 82 ,000 
V4 ,158 82 ,000 ,910 82 ,000 
V5 ,203 82 ,000 ,914 82 ,000 

Sumber : Hasil pengolahan data. 
Tabel 5.7. Uji Normalitas Untuk Data MSQ 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
peng_kmp ,382 82 ,000 ,647 82 ,000 
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aktivita ,384 82 ,000 ,735 82 ,000 
promosi ,283 82 ,000 ,860 82 ,000 
wewenang ,306 82 ,000 ,841 82 ,000 
kreativi ,275 82 ,000 ,868 82 ,000 
independ ,322 82 ,000 ,781 82 ,000 
tng_jwb ,264 82 ,000 ,872 82 ,000 
variasi ,461 82 ,000 ,583 82 ,000 
sta_sos ,354 82 ,000 ,775 82 ,000 
akt_sos ,371 82 ,000 ,714 82 ,000 
moral ,231 82 ,000 ,899 82 ,000 
prestasi ,385 82 ,000 ,740 82 ,000 
keamanan ,356 82 ,000 ,790 82 ,000 
instansi ,271 82 ,000 ,865 82 ,000 
gaji ,230 82 ,000 ,862 82 ,000 
rekan_ke ,383 82 ,000 ,745 82 ,000 
pengharg ,296 82 ,000 ,830 82 ,000 
png_opr ,339 82 ,000 ,790 82 ,000 
png_tek ,303 82 ,000 ,754 82 ,000 
kon_ker ,322 82 ,000 ,815 82 ,000 

Sumber : Hasil pengolahan data. 
Dari tabel 5.6 diperoleh hasil bahwa kelima variabel JDS yaitu variabel 
ketrampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, umpan balik, 
kebutuhan karyawan untuk berkembang, dan konteks kepuasan memiliki nilai 
signifikansi dibawah 0,05. Artinya bahwa distribusi data untuk kelima 
variabel tersebut adalah tidak normal atau tidak bisa dianggap normal. 
Sedangkan dari tabel 5.6 juga diperoleh bahwa nilai signifikansi keduapuluh 
variabel MSQ berada di bawah 0,05. Artinya bahwa distribusi data untuk 
keduapuluh variabel tersebut adalah tidak normal atau tidak bisa dianggap 
normal. 

Adapun perlakukan untuk variabel yang tidak berdistribusi normal adalah 
dengan melakukan transformasi data misal dikuadratkan, diakar, dilogkan, dan 
LN. Dalam penelitian ini transformasi data dilakukan dengan mengubah data 
ke kuadrat. Hasil pengujian normalitas setelah dilakukan transformasi data 
adalah seperti pada tabel 5.8 dan Tabel 5.9.  

Tabel 5.8. Uji Normalitas Untuk Data JDS Hasil Transformasi 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
V1 ,207 82 ,000 ,891 82 ,000 
V2 ,179 82 ,000 ,921 82 ,000 
V3 ,255 82 ,000 ,892 82 ,000 
V4 ,157 82 ,000 ,927 82 ,000 
V5 ,170 82 ,000 ,930 82 ,000 

Sumber : Hasil pengolahan data. 
 

Tabel 5.9. Uji Normalitas Untuk Data MSQ Hasil Transformasi 

 Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
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Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
peng_kmp ,411 82 ,000 ,664 82 ,000 
aktivita ,368 82 ,000 ,758 82 ,000 
promosi ,236 82 ,000 ,869 82 ,000 
wewenang ,269 82 ,000 ,850 82 ,000 

 

 

Tabel 5.9. Uji Normalitas Untuk Data MSQ Hasil Transformasi (Lanjutan) 

kreativi ,247 82 ,000 ,872 82 ,000 
independ ,317 82 ,000 ,805 82 ,000 
tng_jwb ,235 82 ,000 ,869 82 ,000 
variasi ,456 82 ,000 ,613 82 ,000 
sta_sos ,329 82 ,000 ,791 82 ,000 
akt_sos ,363 82 ,000 ,708 82 ,000 
moral ,263 82 ,000 ,880 82 ,000 
prestasi ,354 82 ,000 ,761 82 ,000 
keamanan ,331 82 ,000 ,808 82 ,000 
instansi ,236 82 ,000 ,864 82 ,000 
gaji ,236 82 ,000 ,844 82 ,000 
rekan_ke ,354 82 ,000 ,761 82 ,000 
pengharg ,287 82 ,000 ,820 82 ,000 
png_opr ,324 82 ,000 ,790 82 ,000 
png_tek ,278 82 ,000 ,747 82 ,000 
kon_ker ,305 82 ,000 ,815 82 ,000 

Sumber : Hasil pengolahan data. 
Dari Tabel 5.8 dan Tabel 5.9 diperoleh hasil bahwa data JDS maupun 

MSQ masih tidak berdistribusi normal walaupun telah dilakukan transformasi 
data. Untuk itu dalam penelitian ini, data diasumsikan berdistribusi normal, 
artinya data yang dipergunakan dalam pengolahan data adalah data primer hasil 
penyebaran kuesioner. Ketidaknormalan data tidak berpengaruh fatal terhadap 
hasil pengolahan data dan signifikansi pengujian masih reliabel selama 
ketidaknormalan tersebut disebabkan kemencengan dan bukan outlier 
(Tabachnick dan Fidell, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

Ø Asumsi Homogenitas 
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 Uji Homogenitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah grup mempunyai 
varians yang sama diantara anggota grup tersebut. Jika varian sama, maka 
dikatakan ada homogenitas. Sedangkan jika varian tidak sama, dikatakan terjadi 
heterogenitas. Alat untuk menguji homogenitas yaitu dengan menggunakan uji 
ANOVA. Adapun hasil pengujian data JDS dan MSQ adalah seperti pada Tabel 
5.10 dan Tabel 5.11. 

Tabel 5.10. Uji Homogenitas Untuk Data JDS 

 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

V1 4,578(a) 20 50 ,000 
V2 2,226(b) 20 50 ,011 
V3 5,151(c) 20 50 ,000 
V4 4,601(d) 20 50 ,000 
V5 3,622(e) 20 50 ,000 

Sumber : Hasil pengolahan data. 
Tabel 5.11. Uji Homogenitas Untuk Data MSQ 

 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

V1 9,566(a) 18 52 ,000 
V2 7,481(b) 18 52 ,000 
V3 2,022(c) 18 52 ,025 
V4 3,565(d) 18 52 ,000 
V5 5,462(e) 18 52 ,000 
V6 15,564(f) 18 52 ,000 
V7 4,110(g) 18 52 ,000 
V8 7,472(h) 18 52 ,000 
V9 5,571(i) 18 52 ,000 
V10 4,792(j) 18 52 ,000 
V11 3,994(k) 18 52 ,000 
V12 54,286(l) 18 52 ,000 
V13 6,085(m) 18 52 ,000 

 

 

Tabel 5.11. Uji Homogenitas Untuk Data MSQ (Lanjutan) 

V14 2,709(n) 18 52 ,003 
V15 9,003(o) 18 52 ,000 
V16 5,717(p) 18 52 ,000 
V17 7,302(q) 18 52 ,000 
V18 6,265(r) 18 52 ,000 
V19 6,946(s) 18 52 ,000 
V20 6,795(t) 18 52 ,000 

Sumber : Hasil pengolahan data. 
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Dari Tabel 5.10. diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi dari kelima 
variabel dibawah 0,05. Artinya bahwa varians data dari kelima variabel berbeda 
secara nyata, sedang pada Tabel 5.11 diperoleh juga hal yang sama keduapuluh 
variabel berada dibawah 0,05. Untuk itu dilakukan transformasi data dengan 
mengubah data dalam bentuk kuadrat, kemudian dilakukan pengujian sekali lagi. 
Hasil pengujian Homogenitas setelah dilakukan transformasi seperti pada Tabel 
5.12 dan Tabel 5.13. 

Tabel 5.12. Uji Homogenitas Untuk Data JDS Setelah Transformasi 

 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

V1 4,736(a) 20 50 ,000 
V2 2,293(b) 20 50 ,009 
V3 4,653(c) 20 50 ,000 
V4 4,570(d) 20 50 ,000 
V5 3,685(e) 20 50 ,000 

Sumber : Hasil pengolahan data. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5.13. Uji Homogenitas Untuk Data MSQ Setelah Transformasi 

 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

peng_kmp 8,639(a) 18 52 ,000 
aktivita 6,043(b) 18 52 ,000 
promosi 2,433(c) 18 52 ,007 
wewenang 3,856(d) 18 52 ,000 
kreativi 5,789(e) 18 52 ,000 
independ 12,212(f) 18 52 ,000 
tng_jwb 4,106(g) 18 52 ,000 
variasi 8,739(h) 18 52 ,000 
sta_sos 5,723(i) 18 52 ,000 
akt_sos 4,931(j) 18 52 ,000 
moral 4,321(k) 18 52 ,000 
prestasi 58,554(l) 18 52 ,000 
keamanan 6,014(m) 18 52 ,000 
instansi 2,947(n) 18 52 ,001 
gaji 8,792(o) 18 52 ,000 
rekan_ke 6,630(p) 18 52 ,000 
pengharg 6,446(q) 18 52 ,000 
png_opr 7,663(r) 18 52 ,000 
png_tek 8,152(s) 18 52 ,000 
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kon_ker 8,898(t) 18 52 ,000 

Sumber : Hasil pengolahan data. 
Dari Tabel 5.12 dan Tabel 5.13 diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi 

semua variabel masih berada dibawah 0,05. Untuk itu, dalam penelitian ini data 
diasumsikan memiliki varians yang sama atau memiliki sifat homogenitas. 
Perbedaan varian antar grup tidak berpengaruh terhadap hasil pengolahan data, 
karena variabel prediktor dalamregresi tidak perlu berdistribusi normal, 
berhubungan secara linier, dan mempunyai varians yang sama antar grup 
(Tabacknick dan Fidell, 1996). Dengan demikian, data yang digunakan dalam 
pengolahan data adalah data primer hasil penyebaran kuesioner. 

 

 

Ø Asumsi Linieritas 

Linieritas adalah keadaan dimana hubungan antara variabel dependent dan 
variabel independent bersifat linier (garis lurus). Linieritas bisa diuji dengan 
menggunakan uji ANOVA. Adapun rekapitulasi hasil uji linieritas untuk data 
JDS dan data MSQ adalah seperti pada Tabel 5.14 dan Tabel 5.15. 

Tabel 5.14. Uji Linieritas Untuk Data JDS 

Variabel Signifikansi Alpha 

Motivasi*Variasi Ketrampilan 0,225 0,05 

Motivasi*Identitas Tugas 0,095 0,05 

Motivasi*Signifikansi Tugas 0,002 0,05 

Motivasi*Otonomi 0,000 0,05 

Motivasi*Umpan Balik 0,144 0,05 

Sumber : Hasil pengolahan data. 
Tabel 5.15. Uji Linieritas Untuk Data MSQ 

Variabel Signifikansi Alpha 

Kepuasan kerja(Y)  * V1 0,799 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V2 0,053 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V3 0,008 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V4 0,959 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V5 0,805 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V6 0,001 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V7 0,251 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V8 0,008 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V9 0,037 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V10 0,232 0,05 
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Kepuasan kerja(Y)  * V11 0,125 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V12 0,226 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V13 0,058 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V14 0,000 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V15 0,020 0,05 

Tabel 5.15. Uji Linieritas Untuk Data MSQ (Lanjutan) 

Kepuasan kerja(Y)  * V16 0,746 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V17 0,008 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V18 0,733 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V19 0,079 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V20 0,724 0,05 

Sumber : Hasil pengolahan data. 
Dari Tabel 5.14, diperoleh hasil nilai signifikansi untuk hubungan antara 

variabel motivasi dengan variansi ketrampilan, variabel motivasi dengan identitas 
tugas, serta variabel motivasi dengan umpan balik berada diatas 0,05. Hal ini 
menunjukkan adanya linieritas pada hubungan ketiga variabel tersebut dengan 
motivasi. Sedangkan nilai signifikansi untuk hubungan motivasi dengan 
signifikansi tugas dan otonomi berada dibawah 0,05. Artinya bahwa tidak adanya 
linieritas pada hubungan motivasi dengan masing-masing variabel. Untuk 
hubungan dua data yang tidak linier, maka dilakukan transformasi data pada salah 
satu  variabel. Dalam hal ini dilakukan transformasi pada variabel signifikansi 
tugas dan otonomi dalam bentuk kuadrat, kemudian proses pengujian dilakukan 
sekali lagi. Adapun pengujian linieritas untuk data JDS yang telah 
ditransformasikan adalah sebagai seperti pada Tabel 5.16. Sedangkan dari Tabel 
5.15, diperoleh hasil nilai signifikansi hubungan antara variabel kepuasan  dengan 
penggunaan kemampuan, variabel kepuasan dengan aktivitas, variabel kepuasan 
dengan wewenang, variabel kepuasan dengan kreativitas, variabel kepuasan 
dengan tanggung jawab, variabel kepuasan dengan aktivitas sosial, variabel 
kepuasan dengan moral, variabel kepuasan dengan prestasi, variabel kepuasan 
dengan keamanan, variabel kepuasan dengan rekan kerja, variabel kepuasan 
dengan pengawasan operasional, variabel kepuasan dengan pengawasan teknik, 
variabel kepuasan dengan kondisi kerja berada diatas 0,05. Hal ini menunjukkan 
adanya linieritas pada hubungan variabel tersebut dengan variabel kepuasan. 
Sedangkan nilai signifikansi untuk hubungan variabel kepuasan dengan promosi, 
variabel kepuasan dengan independensi, variabel kepuasan dengan variasi, 
variabel kepuasan dengan status sosial, variabel kepuasan dengan instansi, 
variabel kepuasan dengan gaji, variabel kepuasan dengan penghargaan berada 
dibawah 0,05. Artinya bahwa tidak adanya linieritas pada hubungan kepuasan 
dengan masing –masing variabel. Untuk itu itu dilakukan transformasi data pada 
salah satu variabel. Adapun pengujian linieritas untuk data JDS yang telah 
ditransformasikan adalah  seperti pada Tabel 5.17. 

Tabel 5.16. Uji Linieritas Hasil Transformasi Untuk Data JDS 
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Variabel Signifikansi Alpha 

Motivasi*Variasi Ketrampilan 0,225 0,05 

Motivasi*Identitas Tugas 0,095 0,05 

Motivasi*Signifikansi Tugas 0,004 0,05 

Motivasi*Otonomi 0,000 0,05 

Motivasi*Umpan Balik 0,144 0,05 

Sumber : Hasil pengolahan data. 
Tabel 5.17. Uji Linieritas Hasil Transformasi Untuk Data MSQ 

Variabel Signifikansi Alpha 

Kepuasan kerja(Y)  * V1 0,799 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V2 0,053 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V3 0,000 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V4 0,959 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V5 0,805 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V6 0,000 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V7 0,251 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V8 0,028 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V9 0,073 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V10 0,232 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V11 0,125 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V12 0,226 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V13 0,058 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V14 0,000 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V15 0,005 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V16 0,746 0,05 

Tabel 5.17. Uji Linieritas Hasil Transformasi Untuk Data MSQ (Lanjutan) 

Kepuasan kerja(Y)  * V17 0,001 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V18 0,733 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V19 0,079 0,05 

Kepuasan kerja(Y)  * V20 0,724 0,05 

Sumber : Hasil pengolahan data. 
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Dari Tabel 5.16. diperoleh hasil nilai signifikansi untuk hubungan antara 
variabel motivasi dengan signifikansi tugas dan otonomi masih berada dibawah 
0,05 walaupun telah dilakukan transformasi data, untuk itu dalam penelitian ini 
diasumsikan bahwa variabel independen berhubungan secara linier dengan 
variabel dependen atau disebut linieritas, pada Tabel 5.17 juga terjadi hal yang 
sama setelah dilakukan transformasi data masih berada dibawah 0,05. Dengan 
demikian data yang digunakan dalam pengolahan data adalah data primer hasil 
penyebaran kuesioner. 

BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
6.1. Kesimpulan 
         Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian dan analisis data, dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Dari hasil perhitungan tingkat motivasi kerja pegawai Dinas Diknas Kab. 

Boyolali adalah sedang karena terletak pada skor potensi motivasi (120-

199). Adapun perincian untuk masing-masing posisi dalam organisasi 

yaitu Kepala Dinas sebesar 137,7778; Kasubdin sebesar 175,684; Kasi 

sebesar 155,348; Staff sebesar 158,703. 

2. Dari hasil perhitungan tingkat kepuasan kerja pegawai Dinas Diknas Kab. 

Boyolali adalah tinggi karena terletak pada skor kepuasan kerja (6-100). 

Adapun perincian untuk masing-masing posisi organisasi yaitu Kepala 

Dinas sebesar 81; Kasubdin sebesar 74,33; Kasi sebesar 75,34, Staff 

sebesar 74,09. 

3. Dari hasil analisis regresi berganda diketahui urutan variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat motivasi pegawai Dinas Diknas 

Kab. Boyolali adalah variasi ketrampilan, umpan balik, otonomi, identitas 

tugas. 

4. Dari hasil analisis regresi berganda diketahui urutan variabel yang 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan kerja pegawai Dinas 
Diknas Kab. Boyolali adalah variabel Tanggung jawab, Moral, Promosi, 
Independensi, Kreativitas, Status sosial, Wewenang, Gaji, Aktivitas, 
Prestasi, keamanan, Penghargaan, Kondisi kerja, Rekan kerja, Pengawasan 
operasional, Variasi, Instansi/Perusahaan, Pengawasan teknis, Aktivitas 
Sosial. 

5. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi 

dan kepuasan kerja pegawai diantaranya adalah : 

· Membangun komunikasi dan hubungan interaksi yang lebih baik 

dengan semua pihak dalam organisasi Dinas Diknas Kab. Boyolali. 
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· Melakukan proses penilaian pegawai dan promosi jabatan seobyektif 

mungkin dengan  memperhatikan aspirasi pegawai. 

· Memperkuat hubungan kerjasama antar pegawai, seksi dan departemen 

agar dapat menumbuhkan rasa saling pengertian dan kesadaran 

terhadap pekerjaannya. 

· Mengotimalkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi 

pegawai agar benar-benar bermanfaat bagi pegawai itu sendiri, orang 

lain dan instansi. 

6.  Terjadinya ketidaksesuaian hasil dengan kondisi aktual yang terjadi dalam 
penilaian motivasi yaitu bagaimana kita memandang seseorang itu 
termotivasi dengan hasil yang didapat dimana didalam hasi penelitian 
didapatkan bahwa motivasi untuk semua posisi organisasi dalam kategori 
sedang dan kepuasan semuanya tinggi tetapi dalam kondidi aktualnya 
tidak menunjukkan keadaaan yang berimbang dengan hasil, di Kantor 
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali setelah dilakukan 
pengukuran Motivasi dan Kepuasan kerja pegawai. 

6.2 Saran 
        Saran-saran dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Metode pengambilan data yang digunakan akan lebih baik bila 

menggunakan teknik kuesioner dan wawancara langsung dengan para 

pegawai sehingga dapat diketahui lebih jauh berbagai macam aspek-aspek 

dan permasalahan yang mungkin tidak dapat diketahui bila hanya 

menggunakan teknik kuesioner saja. 

2. Penelitian akan lebih baik bila melibatkan seluruh Instansi yang berada 

dibawah pengawasan Dinas Diknas Kab. Boyolali sehingga kesimpulan 

yang diambil benar-benar mampu menggambarkan kondisi motivasi dan 

kepuasan kerja pegawai secara keseluruhan. 

3. Penelitian akan lebik baik apabila dilakukan dengan mempertimbangkan 

kondisi aktual yang terjadi dengan penentuan variable-variabel yang akan 

dipakai dalam pembuatan kuesioner penelitian. 
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