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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan mengambil objek 

penelitian pada UMKM Sentra Industri Keripik Tempe Sanan yang berlokasi 

di Jalan Sanan 3 nomor 132, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, Jawa 

Timur yang berdekatan dengan tempat oleh-oleh yang bernama “LANCAR 

JAYA”. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yaitu dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic 

dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:7). 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiyono (2015:60). 

Dari permasalahan yang diteliti, terdapat dua variabel dalam penelitian ini, 

yaitu: 
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1. Variabel Bebas 

Menurut Sugiyono (2015:61) menyatakan bahwa variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya 

variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah 

pelatihan dan lingkungan kerja. 

2. Variabel Terikat 

Menurut Sugiyono (2015:61) variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah produktivitas 

kerja karyawan. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel yang di definisikan 

operasional sebagai pengarahan dalam melakukan penelitian dan juga sebagai 

pengarahan bagi pembaca. Dalam definisi operasional variabel diperlukan 

indikator – indikator dan item pertanyaan untuk mengukur variabel penelitian 

dan konsep secara akurat. Indikator – indikator ini digunakan untuk 

menentukan item pertanyaan dalam mengisi kuisioner bagi para sampel yang 

telah ditetapkan oleh peneliti. 

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pelatihan dan lingkungan 

kerja. 
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a. Pelatihan (X1) 

Pelatihan adalah suatu program untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan seorang karyawan untuk kebutuhan 

kerjanya. Menurut Rae (2008) pelatihan yang efektif yang diberikan 

perusahaan kepada karyawannya dapat diukur melalui isi pelatihan, 

instruktur/pelatih, metode pelatihan, lama waktu pelatihan, dan 

fasilitas pelatihan. Berikut adalah indikator-indikator pelatihan: 

1) Isi pelatihan adalah kesesuaian materi pelatihan dengan apa 

yang dibutuhkan karyawan dalam pekerjaannya. 

2) Metode pelatihan adalah kesesuaian metode pelatihan yang 

digunakkan oleh instruktur dengan apa yang diinginkan 

karyawan. 

3) Instruktur atau pelatih adalah adanya pelatih atau instruktur 

khusus untuk program pelatihan. 

4) Lama waktu pelatihan adalah lamanya waktu program pelatihan 

yang diberikan kepada karyawan. 

5) Fasilitas pelatihan adalah tersedianya fasilitas yang digunakan 

oleh karyawan untuk program pelatihan. 

b. Lingkungan kerja (X2) 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para 

karyawan industri mebel berupa fisik maupun nonfisik yang dapat 

mempengaruhi tugas-tugas yang diemban. Menurut P.Schultz dan 

E.Schutlz dalam Mangkunegara (2013:107) dimensi dan indikator 
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lingkungan kerja non fisik terdiri dari lingungan kerja temporer dan 

lingkungan kerja psikologis. 

1) Lingkungan kerja temporer 

Lingkungan kerja yang berhubungan dengan penjadwalan 

pekerjaan, lamanya bekerja dalam hari dan dalam waktu sehari 

atau selama karyawan bekerja. 

a) Waktu kerja 

Waktu kerja yang ditetapkan oleh perusahaan yang 

disesuaikan dalam Kebijakan Pegawai Indonesia minimal 

35 jam dalam seminggu. 

1) Lingkungan kerja psikologis 

Kondisi psikologis dari lingkungan kerja yang mempengaruhi 

kinerja karyawan yang bersifat pribadi atau kelompok. 

a) Bosan kerja 

Kebosanan dalam bekerja yang disebabkan oleh perasaan 

tidak enak seperti kurang bahagia, kurang istirahat dan 

perasaan lelah. 

b) Pekerjaan yang monoton 

Pekerjaan yang bersifat rutin tanpa adanya variasi. 

c) Hubungan atasan dengan bawahan 

Hubungan yang terjalin antara atasan dengan bawahan 

didalam perusahaan maupun diluar perusahaan. 
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d) Hubungan antar pegawai 

Hubungan yang terjalin antara sesame rekan kerja dalam 

melakukan pekerjaan, baik didalam perusahaan maupun 

diluar perusahaan. 

2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah produktivitas kerja 

karyawan. Produktivitas kerja adalah produk yang dihasilkan oleh 

individu atau kelompok, selama satuan waktu tertentu dalam suatu proses 

kerja. Menurut Yuniarsih (2013:162) produktivitas dapat diukur dengan 

produktivitas fisik. Secara fisik produktivitas dapat diukur secara 

kuantitatif seperti banyaknya keluaran (kuantitas), berat maupun panjang 

(kualitas) dan lamanya waktu.. Berikut adalah indikator produktivitas 

kerja: 

1) Kuantitas adalah jumlah hasil output yang dihasilkan oleh karyawan 

bagian produktivitas. 

2) Kualitas adalah kesesuaian output yang dihasilkan sesuai dengan 

standar yang ditetapkan oleh perusahaan. 

3) Ketepatan waktu adalah lamanya karyawan menghasilkan output 

yang sesuai dengan ketentuan perusahaan. 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2015:117) menyatakan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh karyawan pada bagian produksi di UMKM Sentra 

Industri Keripik Tempe Sanan sebanyak 50 karyawan produksi. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2015:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan 

sampel adalah menggunakan teknik total sampling, yaitu seluruh 

populasi ada akan digunakan untuk mengambil sampel. Peneliti 

menggunakan teknik total sampling untuk mendapatkan data 100% 

mewakili populasi, karena semakin besar jumlah sampel yang mendekati 

populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Sampel 

yang diambil dari bagian produksi pada UMKM Sentra Industri Keripik 

Tempe Sanan yaitu sebanyak 50 responden terdiri dari bagian pengelola 

kedelai 6 karyawan dibagian pemilihan kedelai, 5 karyawan perebusan 

kedelai, 6 karyawan pemecahan kedelai, 5 karyawan perendaman 

kedelai, 8 karyawan peragian kedelai yang totalnya 30 karyawan  dan 

pada bagian pengelola keripik tempe 4 karyawan pada bagian percetakan 

tempe, 5 karyawan pada bagian pengirisan keripik tempe, 6 karyawan 
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pada bagian penggorengan keripik tempe, dan 5 karyawan pada bagian 

pengepakan keripik tempe yang total berjumlah 20 karyawan. 

F. Jenis dan Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2008:156) yang menjadi sumber data yang dapat 

diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data langsung diperoleh dari lokasi 

penelitian atau objek penelitian. Data tersebut diperoleh langsung dari 

responden dengan teknik penyebaran angket tertutup yang telah disediakan 

peneliti pada karyawan di UMKM Sentra Industri Keripik Tempe Sanan. 

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang 

lain. Data yang diperoleh dengan mengutip data yang telah tersedia dalam 

arsip perusahaan dan juga diambil dari sumber lain. Data-data yang 

dimaksudkan adalah jumlah karyawan, struktur organisasi, data absensi, dan 

laporan hasil kerja karyawan. Sedangkan data yang dikutip dari sumber 

pustaka atau sumber lainnya seperti referensi, buku-buku teks, internet, hasil 

penelitian yang relevan dan sebagainya. 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2015:199) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pertanyaan tertutup atau terbuka yang tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Tujuan adanya kuesioner adalah untuk 

menggali informasi, mendapat keterangan, tanggapan, persepsi, dan 

pendapat dari responden. Kuesioner yang akan diberikan oleh peneliti 

kepada responden terkait dengan indikator pelatihan, lingkungan kerja, 

dan produktivitas kerja karyawan. 

H. Teknik Pengukuran Variabel 

Peneliti menggunakan skala likert yang mempunyai nilai skor 1 sampai 

skor 5. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kuantitatif untuk 

diketahui nilainya dengan menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono 

(2008) skala likert digunkan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomenasosial. Setiap jawaban 

item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari 

sangat positif hingga negatif, sedangkan untuk setiap indikatornya akan diberi 

5 pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan. Pada penelitian ini setiap jawaban 

atas varaibel yang digunakan sistem skor/nilai dengan dasar likert. 
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I. Metode Pengujian Instrumen 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah alat analisis yang digunakan 

untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel 

tertentu. Adapun pola persamaan hubungan ini adalah meramalkan 

pengaruh pelatihan (X1) dan lingkungan kerja (X2) terhadap 

produktivitas kerja karyawan (Y), untuk menguji dan mengimplimentasi 

pengaruh pelatihan dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan digunakan alat analisis regresi linier berganda dengan 

persamaan sebagai berikut: 

Y= a+b1x1+b2x2+e 

Keterangan : 

Y = Produktivitas kerja karyawan  

X1 = Pelatihan 

X2 = Lingkungan kerja 

a = konstanta 

b = koefisien regresi 

e = error (kesalahan) 

2. Uji Validitas 

Menurut Riduwan (2013:217) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat. Alat ukur yang 

kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Untuk menghitung 
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validitas alat ukur digunakan rumus Pearson Product Moment seperti 

dibawah ini: 

 

 

 

Dimana: 

r =  Koefesien Korelasi 

n =  Jumlah Sampel 

x =  Skor tiap butir-butir pernyataan 

y =  Total skor 

Untuk mengetahui skor masing-masing item pertanyaan itu valid 

atau tidak adalah sebagai berikut: 

a. Jika r hitung = > r tabel dan bernilai positif, maka variabel tersebut 

valid. 

b. Jika r hitung = < r tabel, maka variabel tersebut tidak valid. 

3. Uji Reliabilitas 

Menurut Riduwan (2013:220-221) bahwa uji reliabilitas dilakukan 

untuk mendapatkan tingkat ketepatan (keterandalan atau keajengan) alat 

pengumpul data (instrument) yang digunakan. Reabilitas adalah suatu 

instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik dan dapat 

dipercaya serta akan menghasilkan daya yang dapat dipercaya. Uji 

reliabilitas instrument dilakukan dengan rumus alpha seperti dibawah ini: 
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Rumus : 𝑟11 =  (
𝑘

𝑘−1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖

𝑆𝑡
) 

Keterangan : 

r11  =  Reliabilitas instrumen 

k =  Jumlah item 

∑Si   =  Jumlah varian skor tiap-tiap item 

St   =  Varians total 

Dari rumus diatas dapat pemahaman antara lain: 

a. Jika r hitung > r tabel, maka data yang digunakan adalah reliabel. 

b. Jika r hitung < r tabel, maka data yang digunakan tidak reliabel. 

 

J. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Rentan Skala 

Rentan skala merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana pelatihan dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan di UMKM Sentra Industri Keripik Tempe Sanan, maka akan 

diperoleh jawaban dari responden dan hasil kuesioner untuk masing-

masing pertanyaan dengan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑠 =  
𝑛 (𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan : 

Rs  =  rentang skala 

n   =  jumlah sampel 

m  =  jumlah alternative jawaban 
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Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh perhitungan rentang 

skala sebagai berikut: 

 

Rs  =  
50 (5−1)

5
 

 =  40 

Berdasarkan perhitungan rentang skala di peroleh sebesar 40, dengan 

demikian skala penelitian tiap kriteria di awali dengan menentukan 

rantang skor terendah dan tertinggi dengan jumlah sampel (50) dengan 

bobot paling rendah dan paling tinggi, didapat rentang terendah 50 dan 

rentang tertinggi 250 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 

Rentang Skala 

Interval Pelatihan 
Lingkungan 

Kerja 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan 

50 – 89 Sangat Buruk Sangat Buruk Sangat Buruk 

90 – 129 Buruk Buruk Buruk 

130 – 169 Cukup Cukup Cukup 

170 – 209 Baik Baik Tinggi 

210 – 250 Sangat baik Sangat baik Sangat tinggi 

 

Keterangan: 

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa: 
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a. Skor 50 – 89 menunjukkan nilai variabel pelatihan sangat tidak baik, 

variabel lingkungan kerja sangat tidak baik, dan produktivitas kerja 

karyawan sangat rendah. 

b. Skor 90 – 129 menunjukkan nilai variabel pelatihan tidak baik, 

lingkungan kerja tidak baik, dan produktivitas kerja karyawan 

rendah. 

c. Skor 130 – 169 menunjukkan nilai variabel pelatihan, variabel 

lingkungan kerja, dan variabel produktivitas kerja karyawan cukup. 

d. Skor 170 – 209 menunjukkan nilai variabel pelatihan baik, variabel 

lingkungan kerja baik, dan produktivitas kerja karyawan tinggi. 

e. Skor 210 – 250 menunjukkan nilai variabel pelatihan sangat baik, 

variabel lingkungan kerja sangat baik, dan produktivitas kerja 

karyawan sangat tinggi. 

K. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini untuk membuktikan ada atau tidak hubungan 

yang signifikan antara pelatihan dan lingkungan kerja terhadap produktivitas 

kerja karyawan pada UMKM Sentra Industri Keripik Tempe Sanan. Hipotesis 

penelitian ini sebagai berikut: 

Ha = Ada pengaruh signifikan antara pelatihan dan lingkungan kerja 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada UMKM Sentra Industri 

Keripik Tempe Sanan. 
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Ho = Tidak ada pengaruh signifikan antara pelatihan dan lingkungan 

kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada UMKM Sentra 

Industri Keripik Tempe Sanan. 

1. Uji f (f-test) 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah semua variabel bebas 

dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Nilai f diperoleh dari rumus: 

𝒇 𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 =  
𝑹𝟐/𝒌

𝟏 − 𝑹𝟐/(𝒏 − 𝒌 + 𝟏)
 

𝑅2 =  koefisien determinan 

𝐾 =  jumlah variabel bebas 

𝑛 =  banyaknya sampel 

Ketentuan sebagai berikut : 

Ho ditolak dan Ha diterima jika fhitung > Ftabel 

Ho diterima dan Ha ditolak jika fhitung < Ftabel 

2. Uji t 

Analisis uji t dilakukan untuk menguji apakah semua variabel bebas 

secara individu dapat memberikan pengaruh nyata terhadap variabel 

terikat. Variabel bebas yang memiliki nilai t-hitung terbesar merupakan 

variabel yang dominan pengaruhnya terhadap variabel terikat nilai t-

hitung, dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑏

𝑆𝑏
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Keterangan: 

b  =  koefisien 

Sb  =  standar deviasi 

Adapaun kriteria pengujian uji t: 

a. Jika -t tabel < t hitung < t tabel , maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependent). 

b. Jika t hitung >  t tabel atau t hitung < -t tabel, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima, yang berarti ada pengaruh antara variabel bebas 

(independent) terhadap variabel terikat (dependent). 


