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Bab Tiga 

Tata Kelola Kepegawaian di 

Kementerian Timor Leste 
 

 

Pengantar 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

cultural differences  memengaruhi desain suatu pekerjaan. Oleh karena 

keberhasilan dalam desain pekerjaan pada akhirnya memengaruhi 

kinerja organisasi, maka kiranya sangat relevan dan bermanfaat untuk 

memperoleh wawasan yang cukup mengenai masalah ini. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Namun 

untuk lebih memahami dan menjelaskan hasil dari pendekatan 

kuantitatif, maka dikumpulkan juga data kualitatif melalui wawancara 

mendalam. Metode kuantitatif dilakukan dengan pengujian hipotesis 

(hypothesis testing), yaitu menjelaskan fenomena dalam bentuk kaitan 

antar variabel (cause and effect). Jenis data dalam metode kuantitatif 

adalah data subjek yaitu data penelitian yang berupa opini, sikap, 

pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang 

yang menjadi subjek penelitian (responden). Sumber data yang diper-

gunakan dalam metode kuantitatif adalah data primer dalam bentuk 

opini, sikap, pengalaman atau karakteristik responden (subjek) pene-

litian dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner atau angket.  
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Operasionalnya, metode kuantitatif dilakukan dalam bentuk 

survei, dengan menggunakan kuesioner berupa angket sebagai alat 

pengumpul data utama dengan skala pengukuran yang bersifat ordinal, 

yang ditunjukkan oleh skor tertentu. Data kualitatif diperoleh melalui 

hasil wawancara mendalam terhadap beberapa informan kunci yang 

dianggap menguasai data dan informasi yang berkaitan dengan pokok 

masalah penelitian, dalam hal ini berkaitan dengan desain pekerjaan di 

kementerian terkait di Timor Leste. Data sekunder berupa dokumen-

dokumen juga dikumpulkan untuk mendukung data primer.  

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di pemerintahan 

Timor Leste. Unit analisis dalam penelitian ini adalah aparat pemerin-

tah (pegawai negeri sipil) yang berada di kementerian tenaga kerja, 

kementerian sosial, kementerian pertanian, kementerian pertahanan 

Timor Leste dengan total populasi sebesar 1016 orang. Jumlah populasi 

tersebut terdiri dari kementerian pertanian 780 orang, kementerian 

ketenagakerjaan 186 orang, dan kementerian pertahanan 50 orang,  

sementara kementerian sosial tidak diketahui jumlah populasinya. 

Alasan dipilihnya kementerian tersebut adalah karena kementerian 

tersebut termasuk dalam program Capacity building WBG dan UNDP. 

Berdasarkan evaluasi, pencapaian yang diharapkan dinilai masih sangat 

rendah (IEG, 2011). Berikut informasi tentang jumlah pegawai di 

masing-masing kementerian. 

 
 

Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik pengambilan secara tidak acak atau non-probability 
sampling dengan jenis pengambilan sampling yaitu quota sampling. Hal 

ini disebabkan karena setiap kementerian hanya mau menerima 

kuesioner dalam jumlah tertentu dengan alasan kesibukan pegawai 

dalam melaksanakan aktivitas rutinnya. Oleh karena penelitian ini 

ingin mengetahui informasi tentang desain kerja yang berkaitan 
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dengan motivasi kerja, kepuasan kerja, kinerja, yang melibatkan pega-

wai di kementerian Timor Leste, maka pegawai yang ikut dalam survei 

terdiri dari pegawai level 3, level 4 dan level 5 di setiap kementerian. 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel-variabel dalam JCM yaitu dimensi karakteristik peker-

jaan, critical psychologival states, dan Outcomes, akan diukur dengan 

menggunakan Job Diagnostics Survey (JDS) yang dikembangkan oleh 

Hackman dan Oldham (1974). JDS adalah instrumen tanpa hak cipta 

yang boleh digunakan tanpa mendapatkan izin dari penciptanya 

(Hackman dan Oldham, 1980). 

JDS Hackman dan Oldham dibuat berdasarkan data dari para 

pekerja dan pegawai yang berjumlah 6.930 orang yang bekerja pada 

876 jenis pekerjaan, sektor publik dan industri, dan JDS menyediakan 

ukuran untuk masing-masing konsep dalam teori karakteristik peker-

jaan dan dimensinya. Ditambahkan lagi, instrumen JDS menyediakan 

pengukuran spesifik reaksi responden atas keseluruhan potensi moti-

vasi (critical psichologycal states, outcomes) terhadap masing-masing 

dimensi karakteristik pekerjaan, serta outcomes. 

 
Dimensi Karakteristik  Pekerjaan 

Lima dimensi karakteristik pekerjaan (skill variety, task identity, 
task significance, autonomy, feedback) diukur dalam instrumen bagian 

satu dan dua. Pada bagian satu, responden diminta mengidentifikasi se-

berapa banyak masing-masing dimensi pekerjaan yang mereka anggap 

ada dalam pekerjaan mereka saat ini. Pada bagian dua, responden 

diminta menunjukkan akurasi sejumlah pernyataan relatif terhadap 

pekerjaan mereka.  
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Critical Psychological States (Keadaan Psikologis Kritis) 

Ketiga Critical Psychological States (experienced meaningfulness, 
experienced responsibility, knowledge of work result) diukur dengan 

menggunakan item-item self descriptive dalam bagian tiga dan bagian 

lima. Item-item self-descriptive menanyakan pada responden seberapa 

kuat mereka setuju atau tidak setuju dengan sejumlah pernyataan, yang 

mana pernyataan-pernyataan itu menjelaskan tentang perasaan penga-

laman pekerjaan responden. Item-item self-projective menanyakan 

seberapa akurat mereka meyakini serangkaian pernyataan yang men-

diskripsikan perasaan karyawan lain yang memegang posisi yang sama 

dengan mereka.  

 

Outcomes 

Outcomes: General satisfaction, internal work motivation, 
growth satisfaction, diukur dengan item-item self-descriptive dan self-
projective, yang mana item-item tersebut tercampur dengan item-item 

yang mengukur critical psychological states.  

 

Growth Need Strength (Kebutuhan akan Tumbuh dan Berkembang) 

Keinginan untuk tumbuh dan berkembang secara profesional 

diukur oleh bagian 6 dalam kuesioner. Pada bagian 6 kuesioner, 

responden diminta untuk mengidentifikasi seberapa besar mereka 

menyukai berbagai karakteristik pekerjaan yang ada di dalam pekerja-

an mereka. Pada bagian 7 kuesioner, responden diminta untuk memilih 

pekerjaan yang lebih mereka sukai. Skor yang tinggi terhadap keingin-

an untuk tumbuh akan menggambarkan pegawai yang lebih menyukai 

pekerjaan yang kompleks dan menantang.  

Tabel 3.2 berikut ini berisi item-item pernyataan yang diper-

gunakan untuk mengukur skill variety, task identity, task significance, 
autonomy, dan feedback, yang merupakan dimensi-dimensi pekerjaan 

di dalam JCM. 
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Tabel 3.2 
Item-item JDS untuk Mengukur Dimensi-dimensi Pekerjaan 

Variabel Bagian satu  Bagian dua 

Skill Variety #4 #1,  #5 

Task Identitiy #3 #11,  #3 

Task Significance #5 #8,  #14 

Autonomy #2 #13, #9 

Feedback from Job #7 #4,  #12 

Feedback from Agent #6 #10,  #7 

Catatan: # = nomor item dari JDS dalam Lampiran  

 

Tabel 3.3 merupakan item-item pernyataan yang dipergunakan 

untuk mengukur keadaan psikologis kritis pegawai di dalam JCM. 

Tabel 3.3 
Item-item JDS untuk Mengukur Critical Psychological States 

Variabel Bagian tiga Bagian lima 

Experienced Meaningfulness #4,  #7 #3,  #6 

Experienced Responsibility #1, #8, #12, #15 #4,  #7 

Knowledge of Work Result #5,  #11 #5,  #10 

Catatan: # = nomor item dari JDS dalam Lampiran  

 

Tabel 3.4 berikut ini adalah item-item pernyataan yang diper-

gunakan untuk mengukur kepuasan kerja, motivasi kerja internal, 

kepuasan kerja spesifik pegawai di dalam JCM. 

Tabel 3.4 
Item-item JDS untuk mengukur Outcomes 

Respon Afektif terhadap 

pekerjaan Bagian tiga Bagian lima 

General Job Satisfaction #3,  #9,  #13 #2,  #8 

Internal Work Motivation #2, #6, #10, #14 #1,  #9 

Specific Satisfaction Bagian empat 

Growth Satisfaction Rata-rata item #3, #6, #10 dari bagian empat 

Catatan: # = nomor item dari JDS dalam Lampiran 
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Berikut ini adalah Tabel 3.5 yang merupakan item-item per-

nyataan yang dipergunakan untuk mengukur kebutuhan akan tumbuh 

dan berkembang pegawai di dalam JCM. 

 
Tabel 3.5 

Item-item JDS untuk Mengukur GNS 

  Bagian 6 

GNS  Rata - rata #2, #3, #6, #8, #10, #11 

Catatan: # = nomor item dari JDS dalam Lampiran 

 

Keseluruhan instrumen dalam JDS (bagian 1 sampai dengan 

bagian 6) diukur dengan menggunakan skala likert 1 s/d 7. 

 

Prosedur Pengumpulan Data 

Tahap Menerjemahkan dan Uji Coba Kuesioner 

Dalam penelitian ini, dikarenakan kuesioner orisinil JCM 

Hackman dan Oldham dalam bahasa Inggris maka telah dilakukan 

penerjemahan ke dalam bahasa Tetum (bahasa resmi Timor Leste). 

Penerjemahan dilakukan oleh Catharina Williams-van Klinken, PhD 

(directur, centre for language studies), dikenal luas di Timor Leste 

sebagai seorang profesional dalam bahasa Tetum dibantu oleh beberapa 

asistennya. Peneliti juga terlibat aktif dalam proses penerjemahan 

kuesioner tersebut. Tujuan dilakukannya penerjemahan ke dalam 

bahasa Tetum agar supaya memudahkan responden dalam memahami 

isi pernyataan-pernyataan di dalam kuesioner dan kemudahan dalam 

melengkapi data yang diperlukan. 

Sebelum kuesioner digunakan untuk pengumpulan data, terlebih 

dahulu diuji cobakan pada pegawai sebanyak 32 orang yang memiliki 

karakteristik yang sama dengan responden. Uji coba tersebut bertujuan 

untuk menghindari ketidakpahaman pengisian kuesioner saat diberi-

kan kepada responden. Apabila terjadi kesalahan interpretasi dan ada 

pertanyaan dan pernyataan yang kurang dimengerti saat uji coba, 
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peneliti bersama tim penerjemah melakukan perbaikan isi kuesioner. 

Peneliti telah melakukan uji statistik pearson product moment untuk 

mengetahui validitas perntanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernya-

taan di dalam kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid 

memiliki nilai rhitung yang lebih kecil dari rtabel (rtabel = 0.296). Di samping 

itu, uji statistik lainnya yang dilakukan adalah uji reliabilitas terhadap 

instrumen. Setelah dilakukan perbaikan, jumlah pertanyaan kuesioner 

tetap sama.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam metode kuantitatif dilakukan dengan 

cara menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada para respon-

den. Penditribusian kuesioner kepada responden dilakukan dengan 

cara mengantar sendiri kepada departemen sumber daya manusia setiap 

kementerian untuk diserahkan kepada responden. Hal ini dilakukan 

agar respon rate yang diharapkan dapat tercapai. Pegawai yang menjadi 

responden dalam penelitian ini adalah pegawai dengan level III, IV dan 

V, sedangkan pegawai level I dan II adalah cleaner dan driver sehingga 

tidak diikutsertakan dalam survei. Adapun pegawai level 6 dan level 7 

merupakan level pimpinan dalam instansi sehingga tidak diikutserta-

kan juga dalam survei. 

Proses pengumpulan data dilalui dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Peneliti mengirimkan surat pemberitahuan ke tujuh kementerian, 

dimana surat tersebut ditujukan kepada menteri; 

2. Surat pemberitahuan ditujukan ke Menteri di kementerian terkait 

yang menjelaskan tentang maksud diadakannya penelitian. Peneliti 

kemudian bertemu langsung dengan dua menteri dari keempat 

kementerian yang dijadikan tempat diadakannya penelitian untuk 

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Sementara tiga dari 

tujuh kementerian tidak memberikan tanggapan terhadap surat 

pemberitahuan yang telah dikirimkan oleh peneliti; 

3. Setelah peneliti mendapatkan balasan surat dari kementerian 

terkait, peneliti diarahkan untuk mengadakan pertemuan dengan 
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direktur sumber daya manusia di masing-masing kementerian 

untuk mendiskusikan hal-hal detail tentang penelitian; 

4. Berdasarkan hasil diskusi dan persetujuan dengan pejabat terkait di 

kementerian, paket kuesioner sebanyak 202 kemudian dikirimkan 

ke masing-masing kementerian melalui departemen sumber daya 

manusia, dengan rincian sebagai berikut: Isi paket survei berupa 

surat keterangan penelitian, lembar informasi demografi, dan 

survei diagnostik pekerjaan. Oleh karena hambatan yang ditemui 

di lapangan, yaitu tidak diijinkankannya kuesioner diserahkan 

langsung kepada responden, maka kuesioner disepakati untuk di-

serahkan ke departemen sumber daya manusia di setiap kementeri-

an untuk kemudian didistribusikan kepada responden yang diten-

tukan oleh departemen sumber daya manusia. Jumlah kuesioner 

yang diserahkan ke kementerian tenaga kerja berjumlah 60 

kuesioner, yang dikembalikan jumlahnya 45 kuesioner, dan yang 

bisa digunakan adalah 43 kuesioner. Jumlah kuesioner yang 

diserahkan ke kementerian pertanian berjumlah 60 kuesioner, 

yang dikembalikan jumlahnya 41 kuesioner, dan yang bisa diguna-

kan adalah 41 kuesioner. Jumlah kuesioner yang diserahkan ke 

kementerian pertahanan berjumlah 32 kuesioner, yang dikemba-

likan jumlahnya 31 kuesioner, dan yang bisa digunakan adalah 31 

kuesioner. Jumlah kuesioner yang diserahkan ke kementerian 

solidaritas sosial berjumlah 50 kuesioner, namun sampai pada 

waktu yang telah ditentukan, tidak ada kuesioner yang dikem-

balikan. Jumlah kuesioner yang dikembalikan dari empat kemen-

terian sebanyak 117, dan yang bisa dipergunakan adalah 115 

kuesioner. 
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Tabel 3.6 
Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner 

Total kuesioner yang dikirim 202 

Kuesioner yang dikembalikan 117 

Kuesioner yang tidak dikembalikan 85 

Kuesioner yang tidak terpakai 2 

Kuesioner yang terpakai 115 

Response Rate  58% 

  

Jumlah Responden yang Ikut dalam Survei berdasarkan  

Level Pekerjaan 

Level III 39 34% 

Level IV 52 45% 

Level V 24 21% 

Total 115   

          Sumber: Data Primer diolah 2013 

 

 

Gambaran Umum Responden 

Dalam gambaran umum responden, disajikan responden yang 

meliputi jenis kelamin, status pernikahan, jenjang pendidikan, dan 

masa kerja. Untuk memberikan gambaran mengenai demografi res-

ponden penelitian dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian 

(dimensi karakteristik pekerjaan, critical psychological states, dan 

outcomes, GNS), peneliti menggunakan distribusi frekuensi yang 

menunjukkan nilai rata-rata untuk menggambarkan variabel-variabel 

tersebut. 

 

Kompilasi, Tabulasi Skor Survei dan Pemahamannya 

Jawaban responden akan dikompilasi, ditabulasi dan diskor 

terhadap dimensi-dimensi karakteristik pekerjaan, critical psycho-
logical state, outcomes, dan GNS. 
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Analisis Motivating Potential Score (MPS) 

Motivating Potential Score dipergunakan dalam menghitung 

refleksi potensi pekerjaan untuk memunculkan motivasi kerja internal 

yang positif dari karyawan.  

 

Perbandingan terhadap Norma Nasional Hackman dan 

Oldham 

Selain penggunaan JDS sebagai metode untuk mengevaluasi 

berbagai bagian dari JCM, JDS juga terutama dipergunakan untuk 

menilai kebutuhan dan potensi untuk mendesain ulang pekerjaan pada 

situasi pekerjaan tertentu. Penelitian Oldham, Hackman, dan Stepina 

(1978) yang melibatkan 6,930 pegawai pada 876 jenis pekerjaan, dalam 

56 institusi, membentuk norma nasional. Pekerjaan yang dilibatkan 

dalam penelitian tersebut sangat beragam dan dibagi ke dalam 9 

kelompok pekerjaan, dipublikasikan oleh the equal employment 
opportunity commission, dan didefinisikan di dalam dictionary of 
occupational titles yang dipublikasikan Departemen Tenaga Kerja 

Amerika Serikat. 

 

Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data dilakukan meliputi uji reliabilitas dan uji 

validitas dengan Solfware SPSS versi 19.0 (Statistical Product and 
Service Solution). Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. 

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan uji Cronbach Alpha. Suatu 

konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha ≥ 

0,60 (Nunnaly, 1967 dalam Ghozali, 2006). 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006).  
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Pengujiannya dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Jika rhitung (corrected item total correlation) > rkritis, maka 

dinyatakan item pertanyaan yang diuji valid. 
 
2.  Jika rhitung (corrected item total correlation) < rkritis, maka dinya-

takan item pertanyaan yang diuji tidak valid. 

 

Hackman dan Oldham (1980) telah menciptakan sebuah model 

dalam mendesain pekerjaan, yaitu model JCM. Untuk mengukur 

model JCM tersebut, Hackman dan Oldham (1980) telah mem-

formulasikan seperangkat instrumen yang komprehensif yang disebut 

Job Diagnostic Survey (JDS). Uji reliabilitas dan validitas terhadap 

instrumen JDS telah dilakukan oleh banyak peneliti, baik itu pada 

western context dan non-western context, misalnya: Hackman dan 

Oldham (1976) di Amerika Serikat; Gibbons (1996); Barnabe dan Burns 

(1994); Ross (2005) di Australia dan Afrika, Birnbaum dan Wong 

(1986) di Hongkong; Yahya; Mit dan Omar (2011) di Malaysia; Shirazi, 

Golestani, Mehrgan, dan Naghdali (2010) di Iran; Hadi dan Adil (2010) 

di Pakistan; Kumar, Abbas, Ghumro dan Zeeshan (2010) di India; 

Elanain (2009) di Uni Emirat Arab; Boonzaier et al., (2001) di Afrika 

Selatan.  

Berdasarkan hasil pengujian (lampiran uji validitas) ditunjukkan 

bahwa semua indikator dalam penelitian adalah valid, hal ini ditandai 

dengan nilai Corrected Item - Total Correlation > rtabel (rtabel = 0,154). 

Pembuktian ini menunjukkan bahwa semua indikator (observed) layak 

digunakan sebagai indikator dari konstruk. Koefisien alpha (cronbach 
alpha) memiliki nilai di atas 0,60 sehingga dapat dijelaskan bahwa 

variabel-variabel penelitian (konstruk) adalah reliabel atau memiliki 

reliabilitas yang tinggi, sehingga mempunyai ketepatan yang tinggi 

untuk dijadikan variabel (konstruk) pada penelitian ini. Hasil uji 

reliabilitas dan validitas disajikan pada Tabel 3.7 berikut. 

 

 

 

 

http://scialert.net/asci/author.php?author=Khulida%20Kirana&last=Yahya
http://scialert.net/asci/author.php?author=Daratul%20Ambia%20Che&last=Mit
http://scialert.net/asci/author.php?author=Abdullah&last=Omar


Tata Kelola Kepegawaian di Kementerian Timor Leste  

 

85 

Tabel 3.7 
Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Nilai Cronbach Alpha Keterangan 

1 Skill variety 0.690 Reliabel 

2 Task Identity 0.741 Reliabel 

3 Task Significance 0.816 Reliabel 

4 Autonomy 0.637 Reliabel 

5 Feedback 0.616 Reliabel 

6 Experienced Meaningfulness 0.650 Reliabel 

7 Experienced Responsibility 0.780 Reliabel 

8 Knowledge of Work Result 0.715 Reliabel 

9 General Satisfaction 0.653 Reliabel 

10 Internal Work Motivation  0.751 Reliabel 

11 Growth Satisfaction 0.725 Reliabel 

12 GNS 0.757 Reliabel 

 

Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini tidak semua asumsi model regresi tersebut 

akan diuji. Asumsi yang tidak akan diuji adalah autokorelasi. Auto-

korelasi tidak diuji dengan alasan karena data yang akan dikumpulkan 

dan diolah merupakan data cross section, bukan data  time series yang 

merupakan penyebab terjadinya autokorelasi. Dengan demikian dalam 

penelitian ini asumsi model regresi yang akan diuji adalah pengujian 

disturbance error (normalitas), heteroskedastisitas, dan multikolinieri-

tas. 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah suatu uji statistik yang digunakan 

untuk melihat ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-

variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda. Jika 

ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel independen, maka 

hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen 

menjadi terganggu. Di dalam penelitian ini, pengujian multikoli-

nearitas dapat diartikan juga sebagai penelitian yang bertujuan untuk 
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mengetahui ada tidaknya hubungan linear yang sempurna di antara 

variabel-variabel independen. Hasilnya adalah bahwa koefisien regre-

sinya tidak tertentu atau kesalahan standarnya tidak terhingga, dimana 

jika nilai VIF adalah kurang dari 10 dan nilai tolerance di atas 0,10, 

maka tidak terdapat gejala multikolinearitas, dan begitu juga sebalik-

nya. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 3.8 

Hasil Uji Multikolinearitas 
 

Variabel Tolerance VIF 

Skill variety 0.902 1.109 

Task Identity 0.944 1.059 

Task Significance 0.933 1.049 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, nilai tolerance 

untuk variabel independen skill variety, task identity dan task 
significance dalam penelitian bernilai lebih besar dari 0,10 sedangkan 

nilai VIF untuk variabel independen skill variety, task identity dan task 
significance di dalam penelitian ini bernilai kurang dari 10. Dengan 

demikian dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas 

antar variabel independen dalam model regresi.  

Uji Heteroskedastisitas 

Uji gejala heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan 

metode grafik plot. Berdasarkan garifik scatterplot (lampiran), terlihat 

titik-titik dengan pola menyebar secara acak pada posisi di atas 

maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan hasil ini maka 

dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model 

regresi.  
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Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk 

melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas dilakukan pada nilai residualnya. Di dalam penelitian ini, 

pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan One 
Sample Kosmogorov-Smirnov Test, dengan melihat tingkat signifikan 

5%. Dasar keputusan dari uji normalitas adalah dengan melihat 

probabilitas asymp.sig (2-tailed) > 0.05, maka data mempunyai distri-

busi normal dan sebaliknya jika probabilitas asymp.sig (2 tailed) < 0.05, 

maka data mempunyai distribusi yang tidak normal. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini: 

Tabel 3.9 
Hasil Uji Normalitas Data 

No Variabel Asym.Sig (2-tailed)  Alpha  Keterangan  

1 Skill variety 0.098 0.05 Data Normal  

2 Task Identity 0.107 0.05 Data Normal  

3 Task Significance 0.505 0.05 Data Normal  

4 Autonomy 0.268 0.05 Data Normal  

5 Feedback 0.311 0.05 Data Normal  

6 Experienced Meaningfulness 0.152 0.05 Data Normal  

7 Experienced Responsibility 0.254 0.05 Data Normal  

8 Knowledge of Work Result 0.178 0.05 Data Normal  

9 General Satisfaction 0.414 0.05 Data Normal  

10 Internal Work Motivation  0.372 0.05 Data Normal  

11 Growth Satisfaction 0.065 0.05 Data Normal  

12 GNS 0.207 0.05 Data Normal  

 

Dari hasil pengolahan data pada Tabel 3.9 di atas diketahui 

bahwa nilai Asym-sig (2- tailed) untuk semua variabel lebih besar dari 

alpha 5%. Dengan demikian disimpulkan bahwa semua data dari 

variabel yang diteliti terdistribusi normal. Hal ini berarti bahwa asumsi 

klasik ini sudah terpenuhi dan model layak digunakan sebagai alat 

analisa data. 
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Teknik Analisis Data 

One Sample T-Test 

One Sample t-test digunakan untuk menghitung nilai rata-rata 

pegawai di kementerian dibandingkan dengan norma Hackman dan 

Oldham.  

Analisis Regresi 

Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Hackman dan Oldham (1976b), menggunakan analisis regresi dalam 

melakukan pengujian terhadap model JCM. Oleh sebab itu, penelitian 

ini juga akan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

teknik analisis regresi dan dengan menggunakan software IBM SPSS 
Statistics 19. 

Uji regresi merupakan suatu teknik uji statistik yang dapat 

digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen. Tujuannya yaitu dengan menggunakan 

variabel independen, yaitu:  hipotesis I:  skill variety, task identity, task 
significance, autonomy, feedback; hipotesis II: experienced meaning-
fulnes, experienced responsibility, knowledge of work result; dimana 

nilainya diketahui untuk memprediksi nilai dependen, yaitu: hipotesis 

1: experienced meaningfulnes, experienced responsibility, knowledge 
of work result; hipotesis II: general satisfaction, internal work 
motivation, growth satisfaction; dan variabel moderator yaitu GNS, 

yang ingin diketahui. Dari model regression analysis, maka pengujian 

terhadap hipotesis dengan tingkat keyakinan 5% dapat dilakukan 

dengan program SPSS 19.00 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis regresi hirarki, baik itu 

regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda. Pengujian 

dengan analisis regresi linear berganda dilakukan dengan melihat 

ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual yang dapat 

diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat 

diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai 

statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik 
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apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana 

H0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya 

berada dalam daerah dimana H0 diterima. 

a. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menje-

laskan variasi-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel 

dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang 

(crosssection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan, 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. 

Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter 

dalam model sama dengan nol, atau: 

H0 : b1 = b2 = ...... =bk = 0 

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alter-

natifnya (H1) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, 

atau: 

H1: b1 ≠ b2 ≠ ...... ≠ bk ≠ 0 

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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c. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi-variabel dependen. Hipotesis nol (H0) yang 

hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau: 

H0 : bi = 0 

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alter-

natifnya (H1) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: 

HA : bi≠ 0 

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Data Kualitatif 

Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara mewawan-

carai sejumlah sumber yang dianggap mumpuni dalam memberikan 

data-data yang diperlukan. Adapun jenis wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Peneliti menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan yang merupakan pedoman wawancara dalam 

pelaksanaan wawancara, dan terbuka kemungkinan untuk pengem-

bangan pertanyaan-pertanyaan lebih detail yang muncul selama 

wawancara berlangsung. Alasan dipilihnya jenis wawancara ini adalah 

bahwa jenis wawancara ini termasuk kategori in depth interview, 

dimana pelaksanaan wawancara lebih bebas dan pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Teknik pengumpulan 

data ini dilakukan sebagai data pendukung untuk memperkuat dan 

memperjelas persepsi pegawai sebagai subjek penelitian.  

Penentuan informan dilakukan secara purposif, yaitu informan 

yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang-orang yang 

memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai topik penelitian 

sehingga dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya.  
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Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pegawai 

kementerian dan direktur HRM kementerian, dipilih karena selain 

tahu dan dapat memberikan informasi, mereka juga memahami secara 

sungguh-sungguh fenomena sebagai akibat dari keterlibatan mereka 

dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari di kementerian. Sedangkan 

informan yang berasal dari staf UNDP, dipilih dengan alasan mereka 

mengetahui rancangan dan pelaksanaan capacity building di berbagai 

kementerian di Timor Leste. 

Wawancara telah dilakukan terhadap 4 orang direktur HRM di 

empat kementerian, pegawai kementerian berjumlah 22 orang dimana 

level 3 adalah 7 orang, level 4 berjumlah 10 orang, dan level 5 

berjumlah 5 orang, ditambah 2 orang staf UNDP. Semua informan yang 

diwawancarai memiliki tingkat pendidikan sarjana. 

Untuk data kualitatif, instrumen penelitian yang digunakan 

adalah pedoman wawancara mendalam, dan dibantu dengan alat 

perekam dan alat tulis yang menunjang dalam proses wawancara. 

Pengolahan data hasil wawancara mendalam dilakukan sebagai berikut: 

Transkrip 

Data berupa hasil wawancara mendalam diolah dengan cara: 

 Hasil wawancara dari alat perekam di pindahkan menjadi transkrip 

lengkap untuk setiap informan; 

 Transkrip di kelompokkan sesuai dengan variabel yang di teliti; 

 Data di susun per variabel untuk setiap informan; 

 Data di pilah dengan memilih data yang memiliki kaitan dengan 

variabel dalam bentuk matriks. 

Interpretasi 

 Membaca transkrip berulang-ulang untuk memperoleh pema-

haman tentang data dan masalah penelitian; 

 Memaknai dan menjelaskan data hasil temuan-temuan wawancara 

sehingga dapat diambil kesimpulan yang lebih jelas, bermakna dan 

sesuai dengan tujuan pengambilan data. 
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Data hasil wawancara mendalam yang telah di maknai kemudian 

digunakan untuk menjelaskan lebih mendalam terhadap temuan-

temuan metode kuantitatif yang dihasilkan melalui analisis statistik. 




