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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas dan 

kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan serta 

mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis dalam menyelenggarakan 

tugas pemerintah daerah. Tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai 

dengan lingkup tugas. Jumlah pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kubu Raya sebanyak 97 orang yang terbagi ke dalam beberapa bagian 

sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

Jumlah Pegawai Menurut Bagian 

Tahun 2017 

 

No Bagian Jumlah Pegawai 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

1 Ekonomi dan 

Pembangunan 

6 orang 3 3 

2 Hubungan 

Masyrakat 

(HUMAS) 

15 orang 9 6 

3 Pertanahan 15 orang 7 8 

4 Kesejahteraan 

Rakyat 

9 orang 8 1 

5 Hukum dan HAM 7 orang 5 2 

6 Pemerintahan 7 orang 5 2 

7 Umum 8 orang 6 2 

8 Organisasi 7 orang 5 2 

9 Administrasi 16 orang 7 9 

10 Pengadaan barang 

jasa pemerintahan 

7 orang 6 1 

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2017 data olahan. 
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Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kubu Raya paling banyak bekerja pada bagian 

administrasi sebanyak 16 orang pegawai (26,49%) dan paling sedikit bekerja 

pada bagian ekonomi dan pembangunan sebanyak 6 orang pegawai (6,18%). 

Selanjutnya jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat diliihat di tabel 

berikut: 

Tabel 1.2 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tahun 2017 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Perseentase 

1 Laki-laki 58 59,8 

2 Perempuan 39 40,2 

Jumlah 97 100,0 
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2017 data olahan. 

 

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa pegawai yang bekerja di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagian besar adalah berjenis 

kelamin laki-laki 59,8% dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 40,2%. 

Nilai rata-rata berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pegawai 

Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1.3 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

Nilai Rata-rata Sasaran Kerja Pegawai (SKP)  

Pegawai Sekretaris Daerah 

 Kabupaten Kubu Raya 

Tahun 2017 

 

No Bidang Pekerjaan 
Rata-rata 

Nilai SKP 
Keterangan 

1 Ekonomi dan Pembangunan 78,03 Cukup 

2 Hubungan Masyrakat (HUMAS) 85,46 Baik 

3 Pertanahan 85,46 Baik 

4 Kesejahteraan Rakyat 75,68 Cukup 

5 Hukum dan HAM 74,05 Cukup 

6 Pemerintahan 83,69 Baik 

7 Umum 71,19 Cukup 

8 Organisasi 88,03 Baik 

9 Administrasi 75,46 Cukup 

10 Pengadaan barang jasa 

pemerintahan 
85,46 Baik 

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2017 data olahan. 

 

Tabel di atas, menunjukkan bahwa rata-rata SKP pegawai Sekretaris 

Daerah Kabupaten Kubu Raya yang termasuk kategori baik yaitu  bidang 

Hubungan Masyrakat (HUMAS), pertanahan, pemerintahan, organisasi dan 

pengadaan barang jasa pemerintahan, sedangkan bidang dalam kategori 

cukup yaitu ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan rakyat, hukum dan 

HAM, umum dan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu 

peningkatan motivasi kerja pegawai. Menjaga motivasi karyawaan itu 

sangatlah penting karena motivasi itu adalah motor penggerak bagi setiap 

individu yang mendasari mereka untuk bertindak dan melakukan sesuatu. 

Orang tidak akan melakukan sesuatu hal secara optimal apabila tidak 

mempunyai motivasi yang tinggi dari dalam dirinya sendiri untuk melalukan 

hal tersebut.  
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Selanjutnya nilai rata-rata menurut SKP antara laki-laki dan 

perempuan terdapat perbedaan sebagaiman Tabel 1.4 berikut: 

Tabel 1.4 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

Nilai Rata-rata Prestasi Kerja Menurut SKP  

Pegawai Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya  

Menurut Jenis Kelamin 

Tahun 2017 

 

No Jenis Kelamin 

Nilai 

Prestasi 

Kerja 

Keterangan 

1 Laki-laki 87,00 Baik 

2 Perempuan 86,16 Baik 
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2017 data olahan. 

 

Tabel di atas, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai 

prestasi kerja menurut SKP antara pegawai laki-laki dan perempuan, 

keduanya mempunyai nilai baik dengan skor 87,00 untuk pegawai laki-laki 

dan 86,16 untuk pegawai perempuan yang bekerja pada Kantor Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kubu Raya. Hasil tersebut diperkuat dengan wawancara 

yang dilakukan pada kepala bagian HUMAS yang menyatakan secara umum 

pretasi kerja pegawai laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. 

Berdasarkan observasi  peneliti  di lapangan dapat dilihat bahwa 

disiplin Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

banyak mengalami masalah, antara lain dengan keterlambatan Pegawai 

Negeri Sipil masuk kantor, pulang kerja sebelum waktunya, dan kemangkiran 

untuk melakukan hal-hal yang di luar kegiatan kerja. 

Berikut ini data tingkat absensi pegawai berdasarkan sidik jari pada 

Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 di Tabel 1.5. 
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Tabel 1.5 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

Tingkat Absensi Pegawai  

Tahun 2014-2016 

 

Tahun 
Hari 

Efektif 
Sakit Izin Alfa Jumlah 

Tingkat 

Absensi 

2014 249 10 141 75 226 0,97 

2015 245 23 157 71 251 1,10 

2016 245 26 188 85 299 1,31 

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, setelah diolah 2017 data olahan. 

 

Tabel 1.5 di atas, menunjukkan terjadi peningkatan ketidakhadiran 

pegawai Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya. Perhitungan tingkat 

absensi sebagai berikut: 

Tingkat Absensi =
Jumlah Hari Absen

Jumlah Hari Kerja
x100 

Sumber: Hasibuan (2011 : 51) 

Berdasarkan perhitungan tingkat absensi diketahui bahwa Tahun 2015 

tingkat absensi meningkat 13,40% dan pada Tahun 2016 sebesar 31%.  

Hasil pengamatan diketahui sebagian pegawai laki-laki maupun 

perempuan menunjukkan perilaku kurang termotivasi dalam bekerja di mana 

pegawai datang terlambat. Seharusnya mereka datang Pukul 07.30 WIB, 

namun Pukul 08.00 WIB hanya mengisi daftar hadir / presensi, kemudian 

pergi lagi dan Pukul 09.00 WIB mereka baru terlihat hadir di kantor. Setelah 

jam istirahat pun mereka kembali ke kantor terlambat. Waktu istirahat dari 

pukul 12.00-13.00 WIB, tetapi mereka kembali ke kantor Pukul 13.30 WIB. 

Menurut penelitian Fitria, (2014) dengan judul Pembinaan kinerja 

pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pendidikan 

Kabupaten Klaten menyebutkan bahwa:  
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Suasana kerja pegawai yang cukup kondusif, tingkat efektifitas 

komunikasi yang terjadi antar pegawai laki-laki dan perempuan belum 

optimal yang berdampak kesalahpahaman antara pegawai, kebijakan 

dan peraturan yang diterapkan, di mana tidak semua pegawai 

menerapkan aturan dan menerima kebijakan tersebut, serta partisipasi 

seorang pemimpin yang membawahi pegawai-pegawainya dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepada pegawai. 

 

Penelitian yang dilakukan Fajriati (2011) dengan judul Analisis 

perbandingan motivasi kerja dan disiplin kerja antara karyawan pria dan 

wanita sebagai model peran bagi karyawan menyebutkan terdapat  perbedaan  

yang  signifikan motivasi  kerja  antara  karyawan  pria  dan  wanita, 

perbedaan itu secara fundamental juga terdapat dalam apa yang 

menggerakkan keduanya di tempat kerja. Hampir tiga perempat laki-laki 

menggambarkan diri mereka lebih termotivasi dalam bekerja, lebih tinggi 

dibandingkan dengan perempuan. 

Menurut hasil penelitian Hastuti (2008) dengan judul Hambatan sosial 

budaya dalam pengarusutamaan gender di Indonesia bahwa laki-laki maupun 

perempuan dapat berperan sebagai pencari nafkah baik di bidang pertanian 

maupun non pertanian, pelaku kegiatan rumah tangga, maupun pelaku 

kegiatan masyarakat. Seorang pegawai akan termotivasi dalam bekerja, 

apabila pegawai tersebut berada dalam lingkungan kerja yang menyenangkan 

dan mendapatkan perlakuan yang adil dari atasan dengan tidak membedakan 

antara pegawai pria dengan pegawai wanita. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul “Analisis perbedaan motivasi antara pegawai laki-laki 

dan perempuan di Sekretariat  Daerah Kabupaten Kubu Raya”. 



7 
 

B. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan 

penelitian adalah “Apakah terdapat perbedaan motivasi kerja antara pegawai 

laki-laki dan perempuan di Sekretariat  Daerah Kabupaten Kubu Raya”. 

C. Pembatasan Masalah 

Pembahasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, 

permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut adalah perbedaan motivasi 

antara pegawai laki-laki dan perempuan yang terdiri dari: kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk disukai, kebutuhan harga 

diri dan kebutuhan pengembangan diri. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: “Perbedaan motivasi antara 

pegawai laki-laki dan perempuan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu 

Raya”. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman 

berharga dalam menerapkan teori – teori yang didapat di bangku kuliah.  

2. Bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris ada 

tidaknya perbedaan motivasi kerja antara laki-laki dan perempuan dan 

diharapkan juga dapat memberikan sumbangan praktis untuk organisasi 
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terutama Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam 

mengelola sumberdaya manusianya 

3. Bagi Almamater 

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu para 

peneliti yang tertarik akan masalah yang sama pada masa yang akan 

datang.  

 

F. Kerangka Pemikiran 

Era globalisasi yang penuh dengan persaingan, peran seseorang tidak 

lagi banyak mengacu kepada norma-norma kebiasaan yang lebih banyak 

mempertimbangkan faktor jenis kelamin, akan tetapi ditentukan oleh daya 

saing dan keterampilan (meritokration). Pria dan wanita sama-sama 

berpeluang untuk memperoleh kesempatan dalam persaingan. Sebagai bukti 

nyata bahwa wanita punya peluang yang sama dengan pria dalam persaingan 

yaitu semakin meningkatnya jumlah wanita di dunia kerja baik dalam 

perusahaan swasta maupun dalam instansi pemerintahan. 

Sebuah lingkungan kerja, sikap atau perilaku individual sangat 

penting, karena sikap mempengaruhi perilaku kinerja seseorang. Terlebih lagi 

karena keberadaan perilaku stereotype dalam lingkungan kerja ini sangat 

merugikan pegawai wanita. Karena adanya keyakinan masyarakat bahwa pria 

lebih aktif, lebih kompetitif dan lebih kuat dalam bekerja dibanding wanita. 

Selain itu, masyarakat menganggap bahwa pria adalah pencari nafkah maka 

setiap pekerjaan yang dilakukan wanita dinilai hanya sebagai tambahan dan 

oleh karenanya boleh dibayar lebih rendah. Hal tersebut juga sangat 
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mempengaruhi motivasi kerja dan kepuasan kerja seorang pegawai terutama 

pegawai wanita.  

Menurut Abraham Maslow dalam Edison, Anwar dan Komariyah, 

(2016:176) ada lima jenjang kebutuhan yang tersusun dalam suatu hierarki, 

yaitu: 

1. Physiological Needs-Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan fisiologis termasuk kebutuhan paling dasar, seperti 

mendapatkan makanan, air, udara, istirahat dan hubungan seksual. 

Kebutuhan dasar ini muncul lebih dulu sebelum keinginan pada jenjang 

kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. 

2. Safety Needs atau Security Needs 

Kebutuhan akan rasa aman mencakup semua kebutuhan terhadap 

lingkungan yang aman dan terlindungi, baik secara fisik maupun emosi 

serta bebas dari ancaman termasuk lingkungan yang tertib dan 

kemerdekaan dari tindak kekerasan. 

3. Affection Needs atau Love Needs atau Belonging Needs 

Kebutuhan untuk disukai (rasa memiliki, sosial dan cinta) merupakan 

kebutuhan yang lebih tinggi, setelah terpenuhi kebutuhan dasar fisik dan 

rasa amannya. 

4. Esteem Needs 

Kebutuhan harga diri pada tingkat ini, individu memiliki kebutuhan 

untuk berprestasi dan mendapat pengakuan serta penghargaan dari orang 

lain. 

5. Self-Actualization Needs 

Kebutuhan pengembangan diri atau aktualisasi diri merupakan kebutuhan 

pada hierarki tertinggi, yaitu memenuhi diri sendiri dengan 

memaksimalkan keahlian dan potensi yang ada. 

 

Seorang pegawai akan termotivasi dalam bekerja, apabila pegawai 

tersebut berada dalam lingkungan kerja yang menyenangkan dan 

mendapatkan perlakuan yang adil dari atasan dengan tidak membedakan 

antara pegawai pria dengan pegawai wanita. Jika pegawai tersebut 

termotivasi dengan baik tanpa adanya perbedaan antara staf pria dengan staf 

wanita, maka pegawai akan mengoptimalkan kerjanya demi kesuksesan 

pegawai itu sendiri dan perusahaan. Jika dalam bekerja pegawai itu dapat 
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meraih kesuksesan, maka ia akan merasa puas dengan apa yang telah ia 

peroleh. 

Pencapaian tujuan motivasi kerja sebagaimana diharapkan 

menghasilkan efektivitas, produktifitas, dan hasil kerja yang efisien, baik bagi 

individu yang bersangkutan maupun bagi organisasi. Menurut Ruliana, (2014 

: 14) “Perbaikan dan penyempurnaan motivasi kerja selalu merasa tidak puas 

untuk meningkatkan kerja yang lebih baik, hal ini dilakukan setelah tujuan 

tercapai, sehingga dorongan dari kebutuhan dan hasil kerja di masa yang akan 

datang akan menimbulkan kinerja yang lebih baik”. 

Trianingsih (2004) dalam penelitiannya berjudul Analisis pengaruh 

disiplin kerja, motivasi kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan Universitas Slamet Riyadi Surakarta mengungkapkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan motivasi antara pria dan wanita. Begitu juga hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Abdurahim (2010) berjudul Pengaruh 

perbedaan gender terhadap perilaku akutansi pendidik, menunjukkan bahwa 

terdapat kesetaraan motivasi antara akuntan pendidik pria dan wanita. Namun 

Rahmawati (2016) dengan judul Analisis gender pada motivasi kerja, stres 

kerja, dan disiplin kerja antara tenaga kependidikan pria dan wanita di 

Universitas Jember, menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan motivasi kerja 

antara tenaga kependidikan pria dan wanita di Universitas Jember. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis membuat gambar 

kerangka pemikiran sebagai berikut. 
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Gambar 1.1  

Kerangka Pemikiran 

 
 

 

 

 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis  Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan metode komparatif atau ex post facto 

yaitu penelitian yang menyelidiki permasalahan dengan mempelajari atau 

meninjau variabel-variabel. Penelitian ini berupaya untuk melakukan 

sebab atau alasan adanya perbedaan tingkah laku atau status kelompok 

individu. Menurut Aswarni dalam Arikunto (2016 : 22) “Metode 

komparatif dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-

perbedaan terhadap orang, kelompok dan juga dapat membandingkan 

kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan group atau kelompok”. 

 

2. Teknik  Pengumpulan  Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama dari 

individu seperti: hasil wawancara, atau hasil kuesioner yang biasa 

dilakukan peneliti. Data primer yang dikumpulkan dengan cara: 

Motivasi 

Kerja  Sama atau Berbeda 

Motivasi Kerja 

Pegawai Perempuan 

Motivasi Kerja 

Pegawai Laki-laki 
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a. Observasi non partisipan, Menurut Sugiyono (2012 : 166) 

“Observasi non partisipan peneliti tidak terlibat dan hanya 

sebagai pengamat independen”. Observasi ini dilakukan 

terhadap perilaku pegawai. 

b. Kuesioner/angket. Menurut Sugiyono (2012 : 162) “Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya”. Pengisian kuesioner ini 

dilakukan secara langsung oleh responden yaitu pegawai 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau 

data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh 

pengumpul data primer atau oleh pihak lain, pada umumnya 

disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder tersebut 

berupa catatan-catatan atau dokumen-dokumen dari Kantor 

Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya. 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2012 : 90) populasi 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”. Adapun yang menjadi 
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populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Kantor 

Sekretariat  Daerah Kabupaten Kubu Raya yang berjumlah 92 orang. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2012 : 91) sampel adalah: “Bagian dari 

jumlah karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan bahwa 

populasi yang ada cukup besar, sehingga tidak memungkinkan untuk 

seluruh populasi yang ada. Arikunto (2016 : 120-121) menyatakan 

bahwa “Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10 – 

15% atau 20 – 25% atau lebih”.  

 Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik Saturation Sampling. Ari, (2011 : 71) menyebutkan 

Saturation Sampling adalah: “Pengambilan sampel dengan 

mengikutsertakan semua anggota populasi sebagai sampel 

penelitian”. Maka sampel yang digunakan pada penelitian 

adalah berjumlah 92 orang, terdiri dari 36 orang pegawai perempuan 

dan 56 orang pegawai pria. 

 

4. Teknik Analisis Data 

a. Skala Pengukuran 

Angket yang digunakan terdiri dari  item dengan beberapa 

pilihan atau alternatif jawaban, setiap item terdiri dari 5 alternatif 
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jawaban yang merujuk pada skala likert. Model angket di sini berupa 

daftar ceklis (√) yang terdiri dari 5 alternatif sebagai berikut: 

1) Alternatif jawaban Sangat Setuju diberikan nilai 5  

2) Alternatif jawaban Setuju diberikan nilai 4 

3)  Alternatif jawaban Kurang Setuju diberikan nilai 3  

4) Alternatif jawaban Tidak Setuju diberikan nilai 2 

5) Alternatif jawaban Sangat Tidak Setuju diberikan nilai 1 

b. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1) Uji Validitas  

Menurut Arikunto (2016 : 168): “Validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan sesuatu instrumen”. Suatu kuesioner dikatakan valid 

jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu 

yang diukur oleh kuesioner tersebut. Validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan 

kesahihan suatu instrumen.  

Agar diperoleh kesahihan dan keterandalan instrumen, 

maka sebelum instrumen digunakan sebagai alat pengumpul 

data dilakukan uji coba. Uji validitas menggunakan tehnik uji 

validitas internal  dengan korelasi product moment dari Pearson 

sebagai berikut : 

  2222 )()(

))((

YYNXXN

YXXYN
rxy
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Di mana: 

xyr  : Nilai koefisien korelasi 

X : Skor butir 

Y : Skor total 

N : Jumlah responden 
2X  : Jumlah kuadrat nilai X 

2Y  : Jumlah kuadrat nilai Y 

 

 Uji validitas dapat dicapai apabila terdapat kesesuaian 

antara bagian-bagian instrumen dengan bagian instrumen secara 

keseluruhan. Menurut Sugiyono (2011 : 145): “Butir pernyataan 

dinyatakan valid jika memiliki nilai koefisien korelasi lebih 

besar atau sama dengan 0,30”. 

2) Uji Reliabilitas Instrumen 

Menurut Arikunto, (2016 : 178): “Reliabilitas 

menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai pengumupul 

data karena instrumen tersebut sudah baik”. Dalam penelitian 

ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan tekhnik 

Formula Alpha Cronbach dan dengan menggunakan program 

SPSS 16.0 for windows. 

Rumus : 

α = 






 


 xS

jS

k

k
2

2

1
1

  

Keterangan: 

α   =  Koefisien reliabilitas alpha 

k   =  Jumlah item 

Sj  =  Varians responden untuk item I 

Sx =  Jumlah varians skor total 
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Tabel 1.5 

Kriteria Penilaian Reliabilitas 

 

Kriteria Reliability  Validity 

Good 0,80 0,50 

Acceptable 0,70 0,30 

Marginal 0,60 0,20 

Poor 0,50 0,10 

Sugiyono (2011:149) 

 

Perhitungan validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS 

16.00 atau merupakan program aplikasi yang digunakan untuk 

melakukan penghitungan statistik dengan menggunakan 

komputer. Kelebihan dari program ini adalah dapat melakukan 

lebih cepat semua penghitungan statistik dari yang mulai 

sederhana hingga rumit sekalipun. Tolak ukur uji reliabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah marginal dengan nilai 

reliability sebesar 0,60 (nilai rhitung > rtabel). 

3) Uji Normalitas 

 Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam 

penggunaan analisis parametrik yaitu uji normalitas data. 

Menurut Umar (2013 : 77): “Uji normalitas data berguna untuk 

mengetahui apakah variabel dependen, independen atau 

keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak”. 

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan Normal 

Probability Plot (P-P Plot). Menurut Ghozali (2011 : 163) 

“Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan 
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titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan 

penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal”. 

Menurut Ghozali (2011 : 164): “Uji normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi, dependent variable 

dan independent variable keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak”. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Adapun  

pengambilan keputusan didasarkan kepada: 

a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal, atau grafik histogramnya menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogram tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas. 

4) Uji Homogenitas 

Untuk mengukur homogenitas varians dari dua 

kelompok data, digunakan rumus uji F. Uji F menurut Sugiyono 

(2012 : 231) sebagai berikut: 

F =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

 Taraf signifikasi yang digunakan adalah α = 0,05. Uji 

homogenitas menggunakan SPSS dengan kriteria yang 
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digunakan untuk mengambil kesimpulan apabila Fhitung lebih 

besar dari Ftabel maka memiliki varian yang homogeny. Akan 

tetapi apabila Fhitung lebih besar dari Ftabel, maka varian tidak 

homogen. 

c. Mean 

Untuk mencari nilai rata-rata motivasi pegawai laki-laki dan 

perempuan menggunakan rumus mean sebagai berikut: 

 
N

X
M

i
  

Sumber: Subana dan Rohadi (2000 : 63) 

Keterangan: 

M   = 

Xi   = 

N    = 

Mean 

Jumlah seluruh skor  total 

Jumlah Pegawai 

 

d. Uji Beda Rata-rata (Analisis Komparatif dari Sampel 

Independent) 

 Menurut Ruswanto (2015 : 181), uji z adalah “Salah satu uji 

statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi 

normal”. Oleh karena itu uji z dapat digunakan untuk menguji data 

yang sampelnya berukuran besar (sampel > 30). Selain itu uji z ini 

dipakai untuk menganalisis data yang varians populasinya diketahui. 

Sugiyono (2012 : 265) menuliskan rumus uji z adalah sebagai 

berikut: 

z =
T − µT

σT
 

Keterangan: 

Z   = Nilai z hitung 
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T  = Jumlah jenjang / rangking 

 

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat perbedaan motivasi kerja antara pegawai laki-

laki dan perempuan di Sekretariat  Daerah Kabupaten Kubu 

Raya. 

Ha : Terdapat perbedaan motivasi kerja antara pegawai laki-laki 

dan perempuan di Sekretariat  Daerah Kabupaten Kubu Raya. 

Apabila data tidak berditribusi normal maka dilakukan 

menggunakan uji Mann-Whitney. Lukiastuti dan Hamdani (2010 : 

158) menyebutkan, “Manakala pengujian hipotesis melalui distribusi 

nilai t (t test) dalam statistika yang bersifat parametris tidak dapat 

dilakukan”. Rumus uji Mann-Whitney sebagai berikut: 

z =
Uxe (U)

σ2
 

Keterangan: 

Z   = 

U  = 

e (U) = 

σ = 

Nilai z hitung 

Nilai U hasil perhitungan 

Nilai U yang diharapkan 

Nilai deviasi standar 

 

 

 

 


