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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Jalan Raya Tlogomas 

No. 246. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif adalah suatu pendekatan dengan metode yang menggunakan kuisioner 

terstruktur sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisis faktor apa saja yang memotivasi mahasiswa dalam berorganisasi. 

C. Data dan Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2011:137). Data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini didapatkan dari penyebaran quisioner terkait dalam penelitian ini 

yang dilakukan pada responden  terpilih menjadi sampel. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-

benda, dan ukuran-ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan 

seluruh objek yang menjadi perhatian (Suharyadi dan Purwanto, 2009: 7). 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Jurusan Manajemen. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling method (Suharyadi dan Purwanto, 2009: 17), purposive 

sampling digunakan karena dalam pengambilan sampel peneliti mempunyai 

kriteria tersendiri yaitu, memilih anggota populasi yang dianggap dapat 

memberikan informasi yang diperlukan dengan jumlah 100 mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis. Jumlah total responden sebanyak 100 ditentukan karena 

keterbatasan waktu serta biaya yang dimiliki peneliti. Kriteria sampel yang dipilih 

yaitu mahasiswa yang masih aktif dalam organisasi di Universitas 

Muhammadiyah  Malang  jurusan  Manajemen. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan kuisioner, metode 

kuisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 

pertanyaan untuk dijawab oleh responden yaitu masyarakat yang terpilih sebagai 

sampel (Sugiyono 2013: 224). Kuisioner tersebut berisi pertanyaan atau 

pernyataan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memotivasi mahasiswa 

dalam berorganisasi. 

F. Definisi Operasional Variabel 

Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian. Operasional variabel pada penelitian ini, dijelaskan di tabel 

berikut: 
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Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel 

No Indikator Definisi Operasional Variabel 

1 Kebutuhan 
Mahasiswa bergabung dalam organisasi sesuai dengan 

kebutuhan 

2 Harapan 
Mahasiswa bergabung dalam organisi karena memiliki 

harapan yang besar pada organisasi tersebut 

3 Minat Mahasiswa bergabung dalam organisasi sesuai dengan minat 

4 Cita-cita 
Mahasiswa bergabung dalam organisasi yang dianggap 

mampu mencapai cita-citanya 

5 Bakat Mahasiswa bergabung dalam organisasi sesuai dengan bakat 

6 Intelegensi 
Mahasiswa bergabung dalam organisasi karena mampu 

beradaptasi dengan cepat 

7 Persepsi 
Mahasiswa bergabung dalam organisasi karena sadar akan 

manfaat yang didapat dalam berorganisasi 

8 Lingkungan keluarga 
Mahasiswa bergabung dalam organisasi karena dorongan 

dari keluarga 

9 Lingkungan teman 
Mahasiswa bergabung dalam organisasi karena dorongan 

teman 

10 Lingkungan akademik 
Mahasiswa bergabung dalam organisasi karena dorongan 

dari pihak kampus 

 

G. Metode Penskalaan Data 

Penskalaan data dalam penelitian ini menggunakan skala likert, dimana 

skala likert mencerminkan skala interval yang ditunjukkan dengan angka 

(Sanusi, 2011: 56). Ukuran tersebut yaitu: Sangat Setuju (SS) dengan skor 5, 

Setuju (S) dengan skor 4, Netral (N) dengan skor 3, Tidak Setuju (TS) dengan 

skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1. 
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H. UJI INSTRUMENT 

1. Uji Validitas Data 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuisioner tersebut. Cara mengukur valid tidaknya menghitung korelasi 

antara skor masing-masing pertanyaan dengan total skor (Ghozali, 2011: 

47). Apabila titik signifikannya kurang dari 0,05 berarti valid, dan jika 

lebih dari 0,05 maka tidak valid. 

Pertanyaan atau pernyataan untuk tidak valid harus dikeluarkan 

dari kuisioner kemudian dihitung lagi perhitungan korelasinya. Cara 

menguji validitas kuisioner dilakukan dengan menghitung nilai korelasi 

antara data pada masing-masing pertanyaan dengan skor total 

menggunakan rumus teknik korelasi produk moment yaitu sebagai berikut 

(Ghozali, 2011: 47):  

𝑟 =
𝑁(∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥 ∑ 𝑦)

√[𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2] [𝑁 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2]
 

Dimana:  

r = koefisien korelasi  

x = skor pertanyaan  

y = skor total  

n = jumlah responden 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel suatu kuisioner, dinyatakan 

reliable/handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011: 47). Pengukuran 

reliabilitas dapat dilakukan dengan one shor atau pengukuran sekali saja 

dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau 

pengukuran korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu variabel dikatakan 

reliabel atau handal jika memiliki alpha cronbach > 0,60 (Ghozali, 2011: 

48).  

Rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien alpha adalah 

sebagai berikut (Ghozali, 2011: 48): 

𝛼 =
𝐾𝑟

1 +  (𝐿 − 1)𝑟
 

Dimana:  

α = koefisien reliabilitas 

r = mean korelasi item 

k = jumlah variabel 

l = bilangan konstan 

I. Teknik Analisis Data 

 Menurut Malhotra (2010), dalam pengolahan data ini peneliti 

menggunakan model analisis faktor. Adapun model analisis faktor sebagai berikut 

: 

X1= Ai1 F1 + Ai2 F2 + Ai3 F3 + ............+ Aim Fm + Vi Ui 
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Dimana :  

X1  :  Variabel baku – i 

Aij  : Koefesien regresi yang dilakukan dari variabel i atas faktor biasa j 

F : Faktor biasa 

Vi  : Koefesien regresi yang dibakukan dari variabel i atas faktor unik i 

Ui  : Faktor unik untuk variabel i 

M : Banyaknya faktor Biasa 

Faktor-faktor yang unik tidak saling berkorelasi dan tidak berkorelasi 

dengan faktor-faktor biasa. Faktor-faktor biasa sendiri dapat digunakan sebagai 

kombinasi linier dari variabel – variabel yang diamati. 

F1= Wi1 X1 + Wi2 X2 + Wi3 X3 + ............+ Wik Xk 

Dimana :  

F1  :  Estimasi faktor ke-i 

W1 : Bobot atau Koefesiensi skor faktor 

K : Banyaknya variabel 

Dimungkinkan untuk memilih bobot atau koefisien skor faktor sehingga 

faktor pertama menjelaskan porsi terbesar varians secara keseluruhan. Kemudian 

himpunan kedua dari bobot yang dipilih, sehingga bahwa faktor kedua 

bertanggung jawab atau sebagian besar varians residual, yang tidak berkorelasi 

dengan faktor pertama.  

Prinsip yang sama ini dapat diaplikasikan untuk memilih bobot tambahan 

bagi faktor-faktor tambahan. Maka faktor-faktor tersebut dapat diestimasikan 

kedalam bentuk faktor skor/varians, tidak seperti nilai variabel-variabel asal, 
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tidak berkorelasi. Lebih jauh, faktor pertama bertanggung jawab atas varians 

tertinggi dalam data, faktor kedua adalah yang kedua tertinggi dan seterusnya. 

Menurut Santoso (2010), proses dasar analisis faktor meliputi hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Menentukan  variabel apa saja yang akan dianalisis.  

Dalam penelitian ini sudah ditentukan bahwa variabel yang akan 

dianalisis berjumlah 10 indikator. 

2. Menguji variabel-variabel yang telah ditentukan. 

Pengujian variabel dalam enelitian ini dengan menggunakan 

metode Bartlett’s test of sphericity serta pengukuran MSA (Measure of 

Sampling Adequacy). Pada tahap awal analisis faktor ini, dilakukan 

penyaringan terhadap sejumlah variabel, hingga didapat variabel- variabel 

yang memenuhi syarat untuk dianalisis. Untuk melihat ada tidaknya 

korelasi, dapat dilihat pada uji Kaiser Meyer Oikin (KMO) measure of 

sampling adequancy, yang merupakan suatu indeks yang dipergunakan 

untuk meneliti ketepatan analisis faktor. Nilai tinggi antara 0,5 hingga 1,0 

berarti analisis faktor tepat, kalau kurang dari 0,5 analisis faktor dikatakan 

tidak tepat. 

3. Proses Faktoring dan Rotasi 

Pada tahap ini dilakukan ekstraksi terhadap sekumpulan variabel 

yang ada, sehingga terbentuk satu atau lebih faktor. Metode yang 

digunakan adalah PCA  (Principal Component Analysis) dan metode yang 

digunakan untuk rotasi dapat menggunakan promax, equamax, quartimax. 
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Dari proses ini akanmuncul Tabel Communalities, yang pada dasarnya 

menunjukkan jumlah varians (bisa dalam persentase) dari suatu variabel 

yang mula-mula bisa dijelaskan  oleh faktor yang ada. 

Tabel berikutnya yang muncul adalah tabel total Variance 

Explained, yang menampilkan eigen values (akar ciri) masing-masing 

faktor. Nilai eigenvalue untuk suatu faktor menunjukkan jumlah varian, 

sebagai sumbangan atau kontribusi dari faktor yang bersangkutan terhadap 

total variance, karena masing-masing variabel sudah dibakukan, berarti 

rata-ratanya nol dan variannya satu.  

Berdasarkan besarnya eigen value ini, maka bisa ditentukan 

banyaknya jumlah faktor yang bisa diterima secara empirik. Semakin 

besar eigen value setiap faktor maka faktor tersebut semakin reliabel 

(representatif) untuk mewakili sekelompok variabel. Faktor yang 

dipertimbangkan akan bermakna apabila eigenvalue dari faktor tersebut 

lebih besar dari satu. 

Setelah diketahui faktor yang dapat diterima, tabel component 

matrix menunjukkan distribusi masing-masing variabel terhadap faktor, 

sedangkan angka-angka pada tabel menunjukkan faktor loadings, yang 

menunjukkan besar korelasi antara suatu variabel dengan faktor yang 

terbentuk. Variabel dengan loading besar berarti merupakan komponen 

penyusun  terbesar dari faktor yang bersangkutan. 

4. Uji Hipotesis 

a. Hipotesis Pertama (Penentuan Faktor) 
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Untuk menentukan faktor yang memotivasi mahasiswa dalam 

berorganisasi dilakukan dengan cara ekstraksi faktor dimana dalam 

ekstraksi faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PCA 

(Principle Component Analysis) dan untuk rotasi dapat menggunakan 

promax, equamax, quartimax. Dari hasil rotasi penentuan faktor-

faktor yang terpilih menggunakan tolak ukur jika nilai eigen value > 

1, maka faktor tersebut merupakan faktor yang memotivasi mahasiswa 

dalam berorganisasi. 

b. Hipotesis Kedua (Penentuan Faktor Yang Paling Dominan) 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu dari faktor utama yang 

terbentuk, akan ditentukan faktor mana yang paling memotivasi 

mahasiswa dalam berorganisasi, untuk menentukan hal tersebut 

kriteria keputusan berdasarkan nilai eigen value terbesar. Jika eigen 

value F1>F2,F3,F4,....dst, maka F1 merupakan faktor yang paling 

memotivasi mahasiswa dalam  berorganisasi. 


