
	
	

	

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Suatu Organisasi tentunya memiliki misi dan tujuan yang ingin 

dicapai.Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sumber daya, baik 

sumber daya uang, mesin maupun tenaga kerja yang handal, karena tenaga 

kerja tersebut yang melaksanakan aktivitas untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Dalam suatu organisasi, kekuatan utama terletak pada sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh organisasi tersebut.Hal ini berkaitan dengan 

upaya pencapaian hasil yang optimal, di mana peran aktif pegawai dan 

manajemen sumber daya manusia sangat diperlukan sehingga dapat 

tercipta kinerja yang baik.Kinerja yang baik dapat diartikan bilamana 

karyawan selalu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan 

baik dan tepat waktu. 

Manusia merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam 

suatu organisasi, baik manusia sebagai asset utama organisasi maupun 

sebagai pengelola utama. Tanpa adanya unsur manusia, maka tujuan 

organisasi tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Hal ini 

disebabkan karena manusia memiliki karakteristik yang khusus serta 

mempunyai keinginan, hasrat, emosi dan tujuan pribadi dalam bekerja. 

Motivasi merupakan dorongan (ide, emosi, atau kebutuhan fisik) 

yang menyebabkan seseorang mengambil suatu tindakan.Motivasi 



	
	

	

merupakan suatu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan 

atau mencapai sesuatu tujuan.Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana 

atau keinginan untuk mencapai menuju kesuksesan dan menghindari 

kegagalan hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk 

tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia 

telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam 

kehidupan.  

Banyak hal yang dapat mempengaruhi motivasi kerja, misalnya 

seseorang sering terlambat, dan hal ini akan memberikan gambaran 

terhadap motivasi kerja. Motivasi, yaitu hal yang menyebabkan, 

menyalurkan, dan mendukung perilaku seseorang untuk mempunyai 

kemauan dan kesediaan dalam bekerja, di mana ini merupakan hal yang 

penting bagi pimpinan. 

Pegawai Negeri adalah warga Negara RI yang telah memenuhi 

syarat yang ditentukan.Diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi 

tugas dalam suatu jabatan Negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan 

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam pemberian motivasi kerja kepada Pegawai Negeri Sipil, 

organisasi selalu diharapkan pada berbagai kendala, yaitu sulitnya untuk 

menentukan alat motivasi yang tepat karena keinginan setiap individu 

berbeda. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan adanya suatu 

pandangan tentang sistem motivasi tentunya akan berguna bagi pimpinan 

untuk memotivasi pegawai secara tepat. 



	
	

	

Kantor SAR Pontianak adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang 

pencarian dan pertolongan (search and rescue) yang berada di bawah 

Badan SAR Nasional yang merupakan Lembaga Pemerintahan Non 

Kementrian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.Kantor 

SAR Pontianak berkewajiban memberikan pelayanan SAR di wilayah 

Kalimantan Barat dan sekitarnya.Berikut disajikan jumlah pegawai per 

bagian pada Kantor SAR Pontianak Tahun 2013 yang dapat dilihat pada 

Tabel 1.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1.1  
Kantor SAR Pontianak 

Jumlah Pegawai Tetap Menurut Bagiannya 
Tahun 2013 



	
	

	

 

Jabatan Jumlah 

Kepala Kantor 
Kepala Urusan Umum 

- Pengelola Kegiatan dan Anggaran 
- Pengadministrasi Kepegawaian 
- Pengelola BMN 
- Pengelola Keuangan 
- Verifikator 
- Penata laporan Keuangan dan SAI 
- Pengelola Urusan Tata Usaha dan Kerumah 

tanggaan 
- Perawat Pelaksana 
- Pengelola Kendaraan Dinas / Operasional 
- Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana 

Kepala Sub Seksi Potensi SAR 
- Nahkoda 
- Kepala kamar Mesin 
- Mualim 
- Serang / Bosun 
- Jenang / Kelasi Kapal 
- Juru Mudi kapal 
- Teknisi listrik Kapal 
- Juru Masak 

Kepala Sub Seksi Operasi SAR 
- Penyusun Rencana Operasi SAR 
- Operator Radio dan Komunikasi 
- Pengelola peralatan radio dan Komunikasi 
- Petugas Pencari dan Penolong 
- Koordinator POS 

 
 

1 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
13 
1 
58 
2 

 

Jumlah 109 
Sumber :Kantor  SAR Pontianak, Tahun 2013. 

 

Adapun perkembangan tingkat absensi Pegawai Negeri Sipil pada 

Kantor SAR Pontianak dari Tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 1.2. 



	
	

	

 

Tabel 1.2  
Kantor SAR Pontianak 

Tingkat Absensi Pegawai 
Tahun 2010-2012 

 

Hari Jumlah
Kerja Pegawai
(HK) (JP)

2010 247 78 19.266 60 91 40 191 0,99
2011 235 116 27.685 65 115 45 225 0,83
2012 245 113 27.685 70 100 40 210 0,76

Sumber : Kantor SAR Pontianak, Tahun 2013.

Tahun HK x JP
Absensi 

Jumlah 
Absen

Persentase 
(%)Sakit Izin Alpa

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat absensi 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor SAR Pontianak cenderung 

mengalami penurunan. Pada Tahun 2010, tingkat absensi pegawai adalah 

sebesar 0,99%, dan pada Tahun 2011 tingkat absensi pegawai turun 

menjadi 0,83% atau turun sebesar 0,16. Demikian pula pada Tahun 2012, 

di mana tingkat absensi pegawai turun menjadi 0,76% atau turun sebesar 

0,07% dari tahun sebelumnya yang disebabkan turunnya tingkat absensi 

pegawai, baik yang izin maupun alpa. 

Absensi Pegawai Negeri Sipil Kantor SAR Pontianak terdiri dari 

ketidakhadiran (alpa) merupakan absensi tanpa pemberitahuan, dan 

absensi izin merupakan absensi pemberitahuan karena pegawai ada urusan 

pribadi, sedangkan ketidakhadiran (sakit) merupakan absensi sakit dengan 

lampiran surat keterangan dokter kalau lebih dari tiga hari. 



	
	

	

Pada Tabel 1.3 berikut dapat kita lihat jumlah Pegawai Negeri Sipil 

pada Kantor SAR Pontianak yang mendapat teguran lisan atau tertulis dari 

Tahun 2010-2012. 

 

Tabel 1.3 
Kantor SAR Pontianak 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Mendapat Teguran Lisan / Tertulis 
Tahun 2010-2012 

No	
Tahun	

PNS	yang	
Mendapat		

Keterangan	

Anggaran	
Teguran	
Orang	)	

1 2010 5 Yang bersangkutan sering pulang tidak tepat 
waktu dan datang terlambat. 

2 2011 8 Yang bersangkutan sering pulang tidak tepat 
waktu dan datang terlambat. 

    5 Meninggalkan pekerjaan saat jam kerja dan 
pulang saat jam kerja. 

    2 
Yang bersangkutan telah memberikan citra 
buruk bagi kantor dan melalaikan kewajiban 
sebagai PNS. 

3	 2012	 10 Yang bersangkutan sering pulang tidak tepat 
waktu dan datang terlambat. 

Sumber : Kantor SAR Pontianak, Tahun 2013 

 

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, dapat kita lihat bahwa Pegawai 

Negeri Sipil yang mendapat teguran lisan atau tertulis pada Kantor SAR 

Pontianak, Tahun 2010 sebanyak 0,26%, sedangkan Tahun 2011 sebanyak 

0,54%, dan pada Tahun 2012 sebanyak 0,36%. Dari data di atas, Pegawai 

Negeri Sipil yang mendapat teguran lisan atau tertulis tersebut tidak bisa 



	
	

	

mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan, sehingga Pegawai Negeri Sipil 

tersebut lalai dalam bekerja dan tidak ada motivasi dalam dirinya. 

Pada Tabel 1.4 di bawah ini dapat kita lihat jumlah Pegawai Negeri 

Sipil yang naik pangkat pada Kantor SAR Pontianak dari Tahun 2010-

2012. 

Tabel 1.4 
Kantor SAR Pontianak 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Naik Pangkat 
Tahun 2010-2012 

(Orang) 
 

 
 

Tabel 1.4 menunjukkan perkembangan Pegawai Negeri Sipil yang 

naik pangkat pada Kantor SAR Pontianak, baik kenaikan pangkat secara 

reguler, penyesuaian, dan yang belum naik pangkat selama 3 

tahun.Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan 

Belum
Naik

pangkat
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 (3-6) 8
1 2010 78 6 - 6 72 -

Jumlah - 26 6 32 - -
Sumber : Kantor SAR Pontianak, Tahun 2013.

KeteranganNo
Tahun 

Anggaran
Jumlah 
PNS

Kenaikan Pangkat

Reguler Penyesuaian Jumlah

Tiga orang naik pangkat

karena telah mengikuti ujian

penyesuaian ijazah dan

telah lulus dalam ujian

tersebut
Tiga orang naik pangkat

karena telah mengikuti ujian

penyesuaian ijazah dan

telah lulus dalam ujian

tersebut

18 953 2012 113 15 3

2 2011 116 5 3 8 108



	
	

	

kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang 

telah ditentukan tanpa terikat pada jabatan yang dipangkunya.Kenaikan 

pangkat reguler merupakan hak, oleh sebab itu apabila seorang Pegawai 

Negeri Sipil telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada dasarnya 

harus dinaikkan pangkatnya, kecuali apabila ada alasan yang sah untuk 

menundanya. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan kepada PNS 

yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih 

tinggi masih memerlukan pengalaman yang cukup untuk dapat memenuhi 

kompetensi sesuai pangkatnya, oleh karena itu untuk kenaikan pangkat 

penyesuaian ijazah perlu persyaratan masa kerja dan pangkat tertentu 

disamping persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Kenaikan pangkat penyesuaian dikarenakan Pegawai Negeri Sipil 

tersebut telah selesai melaksanakan pendidikan Sarjana Muda (Diploma 

III) dan telah menyelesaikan pendidikan akademik Strata 1 (S1), serta 

Pegawai Negeri Sipil tersebut dipromosikan pada jabatan tertentu, yang 

diantaranya jabatan eselon IV (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi). 

Contoh : Pegawai Negeri Sipil Golongan II/b akan dinaikan pangkatnya ke 

III/a setelah menduduki Golongan II/b selama 2 tahun.  

Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa beberapa 

pegawaiyang berpendidikan SLTA dengan Golongan III/b lebih dari 4 

tahun setelah dilantik pada jabatan eselon IV, 2 bulan kemudian dinaikkan 

pangkatnya menjadi Golongan III/c. Seandainya pegawai tersebut tidak 



	
	

	

mendapatkan promosi jabatan, maka pangkat/golongannya akan bertahan 

di III/b sampai pensiun dan hanya mendapatkan kenikan gaji berkala 

setiap 2 tahun. Sedangkan kenaikan pangkat regular dilaksanakan secara 

otomatis 4 tahun sekali. 

Pada Tahun 2010, jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor SAR 

Pontianak yang naik pangkat sebanyak7,69% (6 orang) dari keseluruhan 

jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada. 

Pada Tahun 2011, jumlah Pegawai Negeri Sipil yang naik pangkat 

adalah sebanyak 6,90% (8 orang) dari keseluruhan Pegawai Negeri Sipil 

yang ada. Sedangkan pada Tahun 2012, jumlah Pegawai Negeri Sipil yang 

naik pangkat sebanyak 15,93% (18 orang) dari keseluruhan Pegawai 

Negeri Sipil yang ada.  

Pemberian Motivasi merupakan faktor yang harus dilakukan oleh 

suatu perusahaan atau instansi agar tujuan yang ingin dicapai dapat 

terlaksana.Pemberian motivasi diperlukan agar kinerja para pegawainya 

dapat terus ditingkatkan.Oleh karena itu, pimpinan memiliki peranan yang 

besar dalam memotivasi para pegawainya agar kinerjanya semakin 

meningkat dan tujuan organisasi dapat tercapai sesuai yang diharapkan. 

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2012 : 168) : 

“Motivasi menyangkut perilaku manusia dan merupakan sebuah unsur 

yang vital dalam manajemen. Ia dapat didefinisikan sebagai membuat 

seseorang menyelesaikan pekerjaan dengan semangat, karena orang itu 

ingin melakukannya”. Tugas manajer adalah menciptakan kondisi-kondisi 



	
	

	

kerja yang akan membangkitkan dan memelihara keinginan yang 

bersemangat ini, pengetahuan mengenai manusia dan kecakapan dalam 

berurusan dengan perilaku mereka adalah penting. Motivasi berbeda-beda 

diantara orang-orang, tergantung dari banyak faktor-faktor seperti 

kewibawaan, ambisi, pendidikan dan usia, seorang manajer yang tidak 

bermotivasi untuk kemajuan dan berhasil akan mendapatkan hal yang 

sangat sulit untuk memotivasi orang-orang lain. Motivasi diri sendiri 

berasal dari keinginan yang keras untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.Tidak peduli kesulitan-kesulitan apapun yangharus 

diatasi.Pemikiran-pemikiran positif dan ketaatan kepada jalannya kegiatan 

juga merupakan faktor-faktor motivasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Mundarti pada Tahun 2007 

tantang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dosen Dalam 

Melaksanakan Proses Belajar Mengajar Di Prodi Kebidanan Magelang 

Politeknik Kesehatan Semarang, menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

siqnifikan antara usia dan masa kerja terhadap motivasi kerja dosen. Saran 

yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini adalahmeningkatkan 

motivasi dosen dalam melaksanakan proses belajar mengajardikuti dengan 

peningkatan kepuasan dosen dalam melaksanakan prosesbelajar mengajar 

secara bersama-sama, disamping meningkatkan jumlah tenaga pendidik 

minimal sesuai kualifikasi akademik (S2) sesuai bidangkeahlian. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional.Metode 

penelitiandengan pendekatan belah lintang (crossectional). Populasi dalam 



	
	

	

penelitianini adalah total populasi dosen tetap Program Studi Kebidanan 

Magelang.Analisis bivariat dengan uji Chi Square dan analisis multivariat 

dengan ujistatistik regresi logistik. 

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai: “Analisis Pengaruh Masa 

Kerja, usia,Pangkat dan golongan terhadap Motivasi Kerja Pegawai 

Negeri Sipil pada Kantor SAR Pontianak”. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Apakah Masa kerja, usia, 

Pangkat dan Golongan berpengaruh terhadap motivasi kerja Pegawai 

Negeri Sipil pada Kantor SAR Pontianak”. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih terarah dan 

tepat sasaran, maka penulis menitikberatkan pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi Motivasi Kerja Pegawai di Kantor SAR Pontianak yang 

terdiri dari Masa Kerja, Usia, Pangkat dan Golongan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

dalam penelitian ini adalah : “Untuk mengetahui Apakah Masa Kerja, 



	
	

	

Usia, Pangkat dan Golongan berpengaruh Terhadap Motivasi Kerja 

Pegawai Kantor SAR Pontianak”. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini merupakan sarana dalam mengaplikasikan teori-teori 

yang diperoleh di bangku perkuliahan dan memperluas wawasan 

berpikir atas masalah yang dihadapi. 

2. Bagi Kantor SAR Pontianak 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

pengambilan keputusan khususnya dalam rangka peningkatan motivasi 

kerja Pegawai Negeri Sipil di tempat penulis melakukan penelitian. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi yang 

berguna dan bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Menurut Sugiono (2004 : 42): “Kerangka pemikiran merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 

faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. 

Kerangka pemikiran menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel 



	
	

	

yang akan diteliti. Pertautan antara variabel itu selanjutnya akan 

dirumuskan dalam bentuk paradigma penelitian. Jadi kerangka pemikiran 

merupakan sintesa hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai 

teori yang telah dideskripsikan”. 

Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu aktivitas tertentu.Oleh karena itu, motivasi seringkali 

diartikan pula sebagai faktor pendorongperilaku seseorang.Faktor 

pendorong dari seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu pada 

umumnya adalah kebutuhan dan keinginan orang tersebut. Jika ia 

membutuhkan dan menginginkan sesuatu, maka ia akan terdorong untuk 

melakukan aktivitas tertentu untuk memperoleh apa yang dibutuhkan. 

Menurut Hasibuan (2001 : 143), pengertian motivasi adalah: 

“Pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang 

agar mereka mau bekerjasama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan 

segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan”. 

Motivasi merupakan perbedaan antara dapat melaksanakan dan 

mau melaksanakan.Motivasi lebih dekat dengan mau melaksanakan tugas 

untuk mencapai tujuan dan motivasi adalah kekuatan baik di luar maupun 

di dalam yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. 

Motivasi sebagai bagian integral dari hubungan industrial dalam rangka 

proses pembinaan, pengembangan dan pengarahan sumber daya manusia 

yang mempunyai peranan besar dalam pencapaian tujuan organisasi. 



	
	

	

Menurut Badeni (2013 : 12) : “Masa kerja atau senioritas dapat 

diartikan sebagai masa / lamanya seseorang menjalankan pekerjaannya. 

Atas dasar pengertian maka masa kerja akan berkorelasi dengan 

pengalaman menyelesaikan pekerjaan dan oleh karenanya pengalaman 

menyelesaikan pekerjaan akan berhubungan dengan meningkatnya 

kemampuan yang diperoleh. Hal ini mudah dipahami juga bahwa masa 

kerja berkorelasi secara positif dengan produktivitas.Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa masa kerja yang diekspresikan sebagai pengalaman 

kerja tampaknya dapat menjadi peramal yang baik bagi produktivitas 

karyawan”. 

Pengertian masa kerja adalah sebagai pengalaman kerja yaitu 

lamanya seseorang bekerja di suatu instansi atai organisasi yang dihitung 

sejak pertama kali bekerja, semakin lama bekerja seseorang, tenaga kerja 

akan semakin dianggap berpengalaman. 

Menurut Badeni (2013 : 10) : “Keyakinan yang meluas di 

masyarakat bahwa semakin tua seseorang semakin rendah produktivitas 

seseorang. Hal ini sering dikaitkan dengan keterampilan seseorang, 

terutama berkaitan dengan tingkat kecepatan, kecekatan, kekuatan, dan 

kemampuan koordinasi yang menurun dengan berjalannya waktu dan 

kurangnya rangsangan intelektual, semuanya berkontribusi terhadap 

kurangnya produktivitas.Bila disimak secara umum, dapat dikatakan 

bahwa semakin tinggi usia seseorang semakin rendah kemampuan fisik 

tetapi sebaliknya pengalaman dan kestabilan emosi dapat semakin tinggi”. 



	
	

	

Pangkat adalah kedudukan yang Menunjukkan tingkatan seseorang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jabatannya dalam rangkaian 

susunan kepegawaian dandigunakan sebagai dasar penggajian.Kenaikan 

pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan 

pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan 

kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan 

pengabdiannya.Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai 

penghargaan, maka kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya 

dan tepat kepada orangnya. 

Kecenderungan setiap orang untuk mengembangkan motivasi 

sesuai dengan polanya sebagai hasil dari lingkungan budaya di mana orang 

tersebut tinggal, mempunyai dampak yang dapat mempengaruhi cara 

pandang orang tersebut terhadap pekerjaan dan kehidupan mereka. 

Menurut Davis dan Newstrom (2001:87-89) ada 4 pola motivasi, yaitu: 

1. Motivasi Prestasi (Achievement Motivation) 
Adalah dorongan dalam diri orang-orang untuk mengatasi segala 
tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan.Orang yang 
mempunyai motivasi / dorongan seperti ini, biasanya selalu ingin 
berkembang dan tumbuh serta ingin maju menelusuri tangga 
keberhasilan. 

2. Motivasi Afiliasi (Affiliation Motivation) 
Adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar 
sosial. Orang yang bermotivasi afiliasi ini bekerja lebih baik, apabila 
mereka dipuji karena sikap dan bekerjasama mereka menyenangkan. 

3. Motivasi Kompetensi (Competence Motivation) 
Adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan 
keterampilan pemecahan masalah dan berusaha keras untuk inovatif 
yang paling penting mereka mendapatkan keuntungan dari pengalaman 
mereka. Umumnya mereka cenderung melakukan pekerjaan dengan 
baik karena kepuasan batin yang mereka rasakan dari melakukan 
pekerjaan itu dan penghargaan yang diperoleh dari orang lain. 

4. Motivasi Kekuatan (Power Motivation) 



	
	

	

Adalah dorongan untuk mempengaruhi orang-orang dan mengubah 
situasi.Orang-orang yang bermotivasi kekuasaan ingin menimbulkan 
dampak pada organisasi dan mau memikul resiko untuk melakukan hal 
itu. Hanya saja apabila dorongan itu lebih tertuju pada kekuasaan 
lembaga dari pada kekuasaan pribadi seperti kebutuhan untuk 
mempengaruhi perilaku orang-orang demi kebaikan organisasi secara 
keseluruhan, maka itu akan sangat menguntungkan organisasi. 

 

Kerangka Pemikiran dalam penelian dapat dilihat pada Gambar 1.1 

dibawah ini : 

Gambar 1.1 
Pengaruh Masa Kerja, Usia, Pangkat dan Golongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas dijelaskan bahwa masa kerja, usia, 

pangkat dan golongan dapat berpengaruh terhadap motivasi kerja 

pegawai. 

 

 

 

Masa	Kerja	
Pangkat	dan	
Golongan	

Usia	 Motivasi	Kerja	
Pegawai	



	
	

	

G. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

Menurut Sugiono (2003 : 48) :“Penelitian deskriptif ialah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 

baik satu variabel atau lebih (Inde-penden) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan 

variabel yang lain”. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2005 : 123) :“Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi 

mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut 

apa adanya pada saat penelitian dilakukan”. Jadi tujuan penelitian 

deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah 

tertentu.Dalam arti ini pada penelitian deskriptifsebenarnya tidak perlu 

mencari atau menerangkan saling hubungan atau komparasi, sehingga 

juga tidak memerlukan hipotesis. Berdasarkan pengertian tersebut, 

jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian 

deskriptif. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua macam datayaitu : 

 



	
	

	

a. Data primer  

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 

baik individu ataupun perseorangan. Data primer dalam penelitian 

ini diperoleh dengan cara : 

1) Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan langsung kepada objek 

penelitian, yaitu pegawai tetap Kantor SAR Pontianak. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan 

memberikan pertanyaan kepada pimpinan dan pegawai atau 

kepada pihak yang berwenang dalam pemberian data dan 

informasi pada Kantor SAR Pontianak. 

3) Kuesioner 

Yaitu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar 

pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

kepada responden yang bekerja pada Kantor SAR Pontianak. 

 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yangterkait 

baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian 

yangdilakukan..Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

berbagai sumber yaitu struktur organisasi, absensi, dan data 

kepegawaian. 



	
	

	

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi menurut Sugiyono (1999 : 72) adalah :“Wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil Kantor SAR 

Pontianak. 

b. Sampel 

Menurut Sugiono (2007 : 73) : “Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

Teknik Sampling yang digunakan adalah sampling jenuh, di mana 

semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian, yaitu 

sebanyak 109 orang. Menurut Sugiono (2007 : 78): ”Sampling 

jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Istilah lainsampling jenuh adalah 

sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel”. 

4. Variabel Penelitian 

Di dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu : 

a. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel ini sering juga disebut variabel stimulus, predictor. 

Variabel bebas / X adalah variabel yang menjadi sebab perubahan 



	
	

	

yang akan menjelaskan atau mempengaruhi secara positif maupun 

negatif variabel tidak bebas di dalam pola hubungannya. Variabel 

bebas dalam penelitian adalah : 

X1 = Masa Kerja 

X2 = Usia 

X3 = Pangkat dan Golongan 

 

b. Variabel Terikat(Dependent Variable) 

Variabel terikat / Y adalah variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel 

terikatnya adalah : 

Y = Motivasi Kerja 

5. Alat Analisis 

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kuantitatif 

dengan menggunakan alat analisis sebagai berikut : 

a. Uji Validitas 

Yaitu suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan / 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validasi tinggi yaitu mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti 

secara tepat. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa 

yang perlu diukur yaitu dengan melihat tiap nilai item pertanyaan 



	
	

	

dengan nilai total uji validasi dengan menggunakan rumus korelasi 

product moment. Uji validitas dilakukan komputer dengan program 

SPSS for windows. Kriteria yang digunakan untuk validasi adalah 

apabila p ≤0,05, maka dinyatakan valid. 

 

Rumus Korelasi product momentadalah sebagai berikut : 

 

  N (Σxy) – (ΣxΣy) 
Rxy =  
    √ (NΣx2 – (NΣx)2 (NΣy2 – (NΣy)2) 
 

Keterangan : 

 

X = Skor item pertanyaan 

Y = Skor total pertanyaan  

XY = Skor pertanyaan dikalikan dengan skor total 

N = Jumlah responden 

 

Hasil perhitungan dengan rumus product moment menunjukkan 

nilai rhitung kemudian dibandingkan rtabel dengan significant 

product moment sebagai berikut : 

1) Jika rhitung > rtabel maka butir pertanyaan adalah valid 

2) Jika rhitung < rtabel maka butir pertanyaan tidak valid 

 

 



	
	

	

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas artinya dapat dipercaya dapat diandalkan. Uji 

Reliabilitas instrument pada penelitian ini dengan reliabilitas Alpha 

Cronbach, oleh karena itu nilai jawaban diberi skor berskala alpa. 

 

Rumus Koefisien realibilitas Alpha Cronbach sebagai berikut : 

  

α = !
!!!

  (1 −  !!
!

!!
!  ) 

Keterangan : 

α = Koefisien reliabilitas yang dicari 

k = Jumlah butir pertanyaan 

ΣS1
2 = Jumlah varian butir pertanyaan 

S12 = Varian total 

 

c. Uji χ2 (Chi Square) 

Uji χ2 digunakan untuk uji independent antara dua faktor 

yang terdiri dari beberapa kategori.Data yang diperoleh dari kedua 

faktor disusun dalam daftar klasifikasi dua arah atau lebih dikenal 

dengan daftar kontingensi. Dari daftar ini kemudian akan dianalisis 

hubungan antara kedua faktor.  

Syarat penggunaan Uji Chi Square (χ2), diantaranya adalah :  

 



	
	

	

1) Digunakan untuk skala nominal  dan ordinal   

2) Tidak ada frekuensi harapan yang lebih kecil 1 (  Eij < 1 )  

3) Boleh ada frekuensi harapan antara 1 dan 5 ( 1  ≤ Eij < 5 ) 

maksimal 20 % 

Apabila kedua  syarat (b dan c) tidak terpenuhi, maka 

penggabungan kategori perlu dilakukan agar diperoleh hasil 

harapan yang berharga besar  

Adapun Rumus χ2yang digunakan adalah : 

a) Rumus χ2untuk data yang terdiri dari beberapa kategori. 

Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis 

tersebut adalah χ2yaitu : 

χ2 =  (!"!!" )!

!"
	 	

  
Di mana : 

χ2= Nilai chi-kuadrat 

fo= frekuensi yang diobservasi (frekuensi empiris) 

fe = frekuensi yang diharapkan (frekuensi teoritis) 

Frekuensi teoritis ( fe ) yang diharapkan terjadi untuk setiap 

sel ditentukan oleh :  

𝑓𝑒 =  
𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑥 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚

𝑛  

Di mana : 

n = jumlah semua frekuensi pengamatan 



	
	

	

 

b) Rumus χ2 untuk uji independent dan faktor yang terdiri dari 

2 kategori. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 109. Bila nilai 

Eij > 5 dengan menggunakan  Yates Correction dan bila 

nilai Eij < 5 menggunakan Excat Test (Test Fisher).  

Rumus Yates Correction, sebagai berikut : 

                     𝑥! =  
𝑛 𝐼𝑎𝑑 − 𝑏𝑐𝐼 − 𝑛/2 !

𝑎 + 𝑐 𝑏 + 𝑑 𝑐 + 𝑑 𝑎 + 𝑏  

 

Uji Chi Square  dimaksudkan untuk mengetahui  hubungan 

masing–masing  variabel bebas  (masa kerja, usia, Pangkat dan 

Golongan) dan variabel terikat (motivasi pegawai) yang telah 

dikategorikan sehingga diketahui variabel mana yang berhubungan 

(p ≤ 0,05).  

Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut : 

 

a. Ho  :  Tidak ada pengaruhmasa kerja dengan motivasi 

kerjapegawai. 

Ha  :   Ada pengaruh masa kerja dengan motivasi kerja 

pegawai. 

b. Ho  :   Tidak ada pengaruh usia dengan motivasi kerja 

pegawai. 



	
	

	

Ha  :   Ada pengaruhusia dengan motivasi kerja 

pegawai. 

c. Ho  :  Tidak ada pengaruh Pangkat dan Golongan 

Denganmotivasi kerja pegawai. 

Ha  :   Ada pengaruh Pangkat dan Golongan dengan 

motivasi kerja pegawai. 

Dalam penelitian ini akan ditentukan taraf signifikan atau 

peluang membuat resiko kesalahan mengambil keputusan menolak 

hipotesis yang benar. Taraf signifikan yang digunakan dalam 

penelitian adalah α = 0,05. 

Setelah menghitung χ2maka akan dibuat kesimpulan 

berdasarkan kaidah sebagai berikut : 

Jika χ2hitung <χ2tabel maka Ho diterima 

Jika χ2hitung >χ2tabel maka Ho ditolak 


