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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian  

Peneltian ini dilakukan di Balai Besar Penyuluh Pertanian (BBPP) 

Ketindan, Lawang, Malang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian 

dilakukan secara sengaja (Purposive). Alasan dasar dari pemilihan lokasi 

penelitian di BBPP Ketindan adalah karena tempat tersebut merupakan salah 

satu tempat Pelatihan Penyuluh Pertanian yang masi mempunyai kapasitas 

dan kapabilitas yang memumpuni baik dari segi pelayanan, sarana dan 

prasarananya dan merupakan tempat Pelatihan Penyuluh Pertanian terbesar 

yang dibawah langsung Dirjen Pertanian dan Kmentrian Pertanian RI. 

3.2 Jenis dan Sumber Data    

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner, wawancara 

langsung dengan karyawan dan pengamatan langsung sesuai dengan masalah 

yang diteliti. Data primer mencakup identitas responden (jenis klamin, umur, 

tingkat pendidikan, dan masa kerja), Motivasi kerja, Budaya Kerja, Kinerja 

Penyuluh. Data sekunder diperoleh dari data perusahaan dan teknik kaji 

pustaka. Pustaka-pustaka yang dimaksud adalah berbagai bentuk tulisan atau 

laporan resmi yang menyajikan data atau informasi yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 



29 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya 

berupa orang, objek, transaksi atau kajadian dimana kita tertarik untuk 

mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2009) pada 

penelitian ini populasi yang menjadi objek penelitian adalah penyuluh 

pertanian.  

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili 

populasi penelitian (Kuncoro, 2009). Metode pengmbilan sampel pada 

penelitian ini dilakukan Cluster Stratified Random Sampling sehingga jumlah 

sampel dalam penelitian ini diperoleh 100 Orang Penyuluh Pertanian. 

3.4 Metode Pengambilan Data. 

1. Kuesioner 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada 

responden yang bertujuan untuk mengetahui pendapat seorang mengenai 

suatu hal. Kuesioner yang diajukan mencakup identitas responden (jenis 

klamin, umur, tingkat pendidikan, dan masa kerja), motivasi kerja, budaya 

kerja, kinerja penyuluh.Skala yang dipakai dalam penyusunan kuesioner 

ini adalah skala Likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat jawaban yang 

merupakan skala ordinal. Penyusunan skala likert pada kuesioner ini 

adalah : 5 = Sangat Setuju (SS); 4 = Setuju (S); 3 = Kurang Setuju (KS); 2 

= Tidak Setuju (TS); 1 = Sangat Tidak Setuju (STS); 
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2. Observasi 

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan secara langsung oleh peneliti. Observasi 

dilakukan untuk memperolah data-data yang diperlukan, tentang bagaiman 

Motivasi, Budaya, dan Kinerja penyuluh yang diterapkan oleh penyuluh.  

3. Wawancara 

Wawancara (Interview) merupakan bentuk komunikasi lisan yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui kontak langsung, atau jarak 

jauh dengan alat elektronik yang tersedia. 

4. Dokumentasi  

Penelitian inidokumentasi yang diperlukan adalah tentang kinerja 

penyuluh dan kegiatan program penyuluhan yang diterapkan. 

3.5 Pengukuran Variabel. 

1.  Motivasi Kerja merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri 

karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi 

perusahaan. sikap mental penyuluh yang pro dan positif terhadap situasi 

kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja 

maksimal (Mangkunegara, 2006). Dalam penelitian ini digunakan 

motivasi kerja dengan pendekatan Hierarki kebutuhan Abraham Maslow 

variabel ini terdiri dari lima Indikator, yaitu: 
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a. Aktualisasi Diri (AD) : kemampuan Skill dan potensi 

b. Kebutuhan Penghargaan (AP): kebutuhan akan dihormati dan dihargai 

c. Kebutuhan Sosial (K.Sos): kebutuhan akan berinteraksi, kelompok,   

baerafiliasi, mencintai dan dicintai. 

d. Kebutuhan Rasa Aman (KRA): kebutuhan akan ancaman, bahaya, 

pertentangan dan lingkungan hidup. 

e. Kebutuhan Fisiologis (KF): gaji, istirahat, makan siang, minum, bernafas 

dll 

2.   Budaya Kerja merupakan suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup 

sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang 

dibudayakan dalam suatu kelompok dan cerminan dalam sikap menjadi 

perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud 

sebagai kerja (Peter F Drucker). Dalam penelitian ini digunakan budaya 

kerja dengan pendekatan teori Peter F Drcuker variabel ini terdiri dari 

empat indikator yaitu: 

a. Disiplin (DS): ketaatan terhadap undang-undang, prosedur kerja, waktu 

kerja, berinteraksi dengan mitra, dll 

b. Keterbukaan (KT): kesiapan memberi dan menerima informasi yang benar 

c. Saling Menghragai (SM): menunjukan penghargaan terhadap individu, 

tugas dan tanggung jawab dengan mitra kerja. 

d. Kerjasama (KS): memberi dan menerima kontribusi dari dan kepada 

sesama tim (team work). 
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3.  Kinerja Kinerja sama artinya dengan Performance. Performance ialah 

hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai 

makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk 

berlangsung proses pekerjaan. Kinerja adalah hasil pekerjaan yang 

mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi. Kepuasan 

konsumen, dan memberikan kotribusi pada ekonomi (Amstrong dan 

Baron, 1998). Sedangkan menurut pengertian para ahli yang lain. kinerja 

adalah cara melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan 

tersebut. Jadi kinerja ialah hal-hal yang dikerjakan dan cara 

mengerjakannya. Kinerja (prestasi kerja) ialah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dan melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara dan Prabu, 2000). Menurut Sulistiyani (2003) kinerja 

seorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan 

yang dinilai dari hasil kerjanya. Bernadin dan Russel (dalam Sulistyani, 

2003) menjelaskan bahwa kinerja merupakan dampak yang dihasilkan dari 

fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode 

waktu tertentu. Gibson 2002, menyatakan bahwa kinerja adalah hasil yang 

dinginkan dari perilaku, dan kinerja individu adalah dasar kinerja 

organisasi.  

Dalam penelitian ini untuk mengetahui kinerja digunakan 

pendekatan variabel Gomes (2001) menyatakan bahwa kinerja seorang 

dapat diukur dalam hal: 
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1. Quantiity of work, yaitu Jumlah Kerja (JK) yang dilakukan dalam suatu 

periode waktu yang ditentukan. 

2. Quality of work yaitu Kualitas Kerja (KK) yang dicapai berdasarkan 

syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya. 

3. Job knowladge yaitu luasnya Pengetahuan (PK) mengenai pekerjaan dan 

keterampilannya. 

4. Creativeness yaitu Keahlian (KHL) gagasan-gagasan yang dimunculkan 

dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang 

timbul. 

5. Cooperation ( KPRV) yaitu kesediaan untuk bekerjasama dengan orang 

lain. 

6. Dependibility, yaitu kesadaran dan dapat dipercaya (KDP) dalam hal 

kehadiran dan penyelesaian kerja. 

7. Intiative, (INS) yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru 

dalam memperbesar tanggung jawabnya. 

8. Personal qualities, (KD) yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan, 

keramah tamahan, dan integritas pribadi. Kinerja dapat diartikan sebagai 

hasil dari suatu pekerjaan yang dapat dilihat atau yang dapat dirasakan. 

3.6 Metode Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan Explanatory 

Survey. Artinya penelitian ini menghubungkan lebih dari satu variabel dimana 

setiap variabel yang ada pada hipotesis diamati melalui pengujian hubungan 
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antara variabel. Dalam analisis ini data pada penelitian ini digunakan alat 

pangujian yaitu AMOS  

3.6.1 Transformasi Data Ordinal Ke Data Interval 

Sebelum melakukan analisi data, proses yang terlebih dahulu 

dilakukan adalah transformasi data ordinal menjadi data interval. Beberapa 

peneliti yang berpandangan bahwa skala likert termasuk kategori skala 

ordinal berusaha menaikan skala ini menjadi skala interval dengan 

menggunakan Methode of Successive Interval (MSI), agar data dapat 

dianalisa dengan menggunakan analisis parametrik (Sulyanto,2011). 

Langkah-langkah dari Methode of Successive Interval (MSI) adalah sebagai 

berikut (Al Rasyid, 1994) 

1. Menghitung f (Frekuensi) jawaban responden. 

2. Menghitung nilai proporsi dengan membagi setiap nilai frekuensi dengan 

jumlah sampel (Pi=Fi/N) 

3. Menghitung proporsi kumulatif (Pki= Pk (i-1) + Pi) 

4. Proporsi kumulatif dianggap mengikuti distribusi normal baku kemudian 

kita bisa menentukan Nila Z untuk setiap item. 

5. Menghitung nilai skala (sacale value) untuk setiap skor dengan rumus : 

SV= Densitas pada batas bawah – densitas pada batas atas  

         Area dibawah batas atas – Area dibawah batas bawah 
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6. Mentransformasi nilai skala (SV) yang terkecil diubah menjadi (=1), 

dengan menggunakan rumus : Yi = SVi + SV terkecil. Nilai-nilai Yi yang 

terbentuk merupakan nilai interval dari setiap skor awal. 

3.6.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas (kevalidan) dan Reliabilitas (keterandalan) instrumen-

instrumen penelitian dilakukan untuk menguji kebaikan data agar dapat 

dipastikan bahwa data yang dipakai adalah data yang baik. 

Untuk menguji validitas dapat dilihat dari loading factor dengan 

syarat nilai > 0.5, sedangkan untuk menguji validitas model secara 

keseluruhan dilakukan dengan menghitung nila Average variance extracted 

(AVE) dimana nilai AVE harus > 0.5. Berikut adalah rumus dari AVE: 

  AVE   =            Ʃ λ²    

Ʃ λ ² + Ʃ var (ɛi) 

 Keterangan: 

 λi : Loading factor 

 var : variance 

 ɛi : error variance atau ( 1 - λ²) 

  

Sedangkan evaluasi terhadap reliabilitas dari model pengukuran 

dalam SEM dapat menggunakan composite reliability measure (≥ 0,70) dan 

variance extracted measure (≥ 0,50). Reliabilitas komposit dan ekstrak 

varian suatu konstruk dihitung sebagai berikut: 
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3.7 Tehnik Analisis Data 

  Struktur Equation Modeling (SEM) merupakan gaubungan dari 

dua metode statistik yang terpisah yaitu analisis faktor (factor analysis) 

yang di kembangkan di ilmu psikologi dan psikometri serta model 

persamaan simultan (simultaneous equation modeling) yang dikembngkan 

di ekonometrika (Ghazali, 2008) 

  Menurut Ferdinand (2002), untuk membuat permodelan yang 

lengkap beberapa langkah berikut perlu dilakukan : 

1. Pengembangan model berbasis teori 

Dalam pengembangan model teoritis seorang peneliti harus 

melakukan serangkaian eksplorasi ilmiah melalui telaah pustaka yang 

intens guna mendapatkan justifikasi atas model teoritis yang 

dikembangkannya. 

2. Konversi diagram alur kedalam persamaan 

 Selanjutnya diagram alur yang sudah digambarkan dikonversikan 

ke dalam rangkaian persamaan. Persamaan ini yang dibangun terdiri dari 

persamaan structural (structural equation) dan persamaan spesifikasi 

model pengukuran (measurement model). 

 

 

2

2

Standardized Loading  
Construct Reliability =

Standardized Loading j



 

2

2

Standardized Loading  
Variance Extracted =

Standardized Loading j


 

21 (Standardized Loading)j  
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3. Pemilihan matriks input dan tehnik estimasi atas model yang dibangun  

 SEM hanya menggunakan matriks varians/kovarians atau matrik 

korelasi sebagai data input untuk keseluruhan estimasi yang dilakukan. 

matrik kovarian digunakan karena memiliki keunggulan dalam 

menyajikan perbandingan yang valid antara populasi yang berbeda atau 

sampel yang berbeda yang tidak dapat disajikan oleh korelasi. 

4. Pengembangan diagram alat untuk menunjukan hubungan kausalitas 

 Model teoritis yang telah dibangun selanjutnya digambarkan 

sebuah path diagram. Dalam permodelan SEM, konstruk-konstruk yang 

dibangun dapat dibedakan dalam dua kelompok yaitu 

a. Konstruk Eksogen, dikenal juga sebagai independent variables yang 

tidak diprediksi oleh variabel yang lain dalam model. 

b. Konsturk Endogen, merupakan faktor-faktor yang diprediksi satu 

atau beberapa konstruk. 
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Gambar 3. Kerangka Analisis Equation Model 

 

 

 

 

 

 


