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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Pengaruh Pelatihan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

dengan Kemampuan Kerja sebagai Variabel Intervening dilakukan pada UD 

Al-Barokah Madura yang terletak di Desa Pakandangan Barat, Kec. Bluto, Kab. 

Sumenep.  

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penjelasan (explanatory 

research) dengan pendekatan kuantitatif. Explanatory research yaitu 

penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel–variabel dalam 

penelitian. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.   

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek 

atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2015:117). Populasi dalam penelitian 

ini yaitu seluruh karyawan bagian produksi UD Al-Barokah Madura yang 

berjumlah 103 karyawan. 
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2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2015:118). Dalam penelitian ini, penulis 

menentukan jumlah sampel yang diambil dari populasi menggunakan 

rumus Slovin : 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Populasi 

e = Batas kesalahan yang ditoleransi (1%, 5%, 10%) 

Berdasarkan rumus Slovin, maka jumlah sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian : 

𝑛 =  
103

1 + 103(0,1)2
 

𝑛 = 50,74 

𝑛 = 51 

Berdasarkan hasil perhitungan pengambilan sampel menggunakan 

rumus Slovin diperoleh sampel sebanyak 51 karyawan. Teknik pengambil 

sampel menggunakan proportionate stratifiet random sampling yaitu 

teknik yang digunakan apabila populasi mempunyai anggota/unsur yang 

tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Penentuan besarnya 

jumlah sampel yang diambil dari setiap bagiannya yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Perhitungan Sampel 

No Bagian Produksi 
Jumlah 

Karyawan 
Perhitungan Sampel 

1 Desain 5 
5

103
𝑥51 = 2,4 2 

2 Pereng-rengan 28 
28

103
𝑥51 = 13,8 14 

3 Guratan 60 
60

103
𝑥51 = 29,7 30 

4 Pewarnaan 10 
10

103
𝑥51 = 4,9 5 

 

D. Devinisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Devinisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang didefinisikan 

secara operasional sehingga dapat dijadikan petunjuk dalam melakukan 

penelitian. 

a. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat dari adanya variabel independen. Variabel dependen 

(Y) dalam penelitian ini yaitu kinerja. Kinerja adalah suatu hasil yang 

diperoleh karyawan dalam melakukan pekerjaan  yang dapat diukur 

dari kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Adapun indikator 

kinerja sebagai berikut : 

1) Kuantitas (Y1) 

Kuantitas adalah banyaknya jumlah produk yang dihasilkan oleh 

karyawan UD Al-Barokah Madura sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan. 
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2) Kualitas (Y2) 

Kualitas adalah kesesuaian output yang dihasilkan karyawan UD 

Al-Barokah Madura dengan standar mutu yang ditetapkan. 

3) Ketepatan Waktu (Y3) 

Ketepatan waktu adalah lamanya penyelesaian pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang ditentukan UD Al-Barokah Madura. 

b. Variabel Intervening (Z) 

Variabel intervening yaitu variabel yang terletak diantara 

variabel independen dengan variabel dependen, sehingga variabel 

independen (X) tidak langsung mempengaruhi variabel dependen (Y). 

Variabel intervening (Z) dalam penelitian ini yaitu kemampuan. 

Kemampuan adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 

individu  dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu. Adapun indikator 

kemampuan sebagai berikut : 

1) Pengetahuan (Z1) 

Pengetahuan adalah pemahaman karyawan UD Al-Barokah 

Madura terkait pekerjaan yang dilakukan yang diukur dengan 

pengetahuan dasar karyawan tentang membatik, pengetahuan 

terkait bahan baku dan alat yang digunakan dalam membatik. 

2) Keterampilan (Z2) 

Keterampilan adalah kapasitas yang dibutuhkan karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya yang diukur dari kemahiran dalam 

menggunakan peralatan kerja, kemahiran karyawan dalam 
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membatik, dan penyelesaian tugas sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan.  

c. Variabel Independen (X) 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Variabel 

independen (X) dalam penelitian ini yaitu pelatihan.  Pelatihan adalah 

suatu proses untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan 

mempertimbangkan materi pelatihan, metode pelatihan, instruktur, 

peeserta pelatihan, dan sarana pelatihan. Adapun indikator pelatihan 

sebagai berikut : 

1) Materi pelatihan (X1) 

Materi dalam pelatihan ini adalah kesesuaian materi yang 

diberikan dengan kebutuhan kerja karyawan UD Al-Barokah 

Madura bagian produksi. 

2) Metode pelatihan (X2) 

Metode dalam penelitian ini adalah kesesuaian metode pelatihan 

yang digunakan dengan materi yang diberikan pada karyawan 

UD Al-Barokah Madura bagian produksi. 

3) Instruktur (X3) 

Instruktur dalam pelatihan ini adalah pelatih yang memiliki 

pengetahuan terkait materi yang akan diberikan dan memiliki 

kemampuan dalam menyampaikan materi tersebut kepada 



32 
 

 
 

karyawan UD Al-Barokah Madura bagian produksi yang 

mengikuti pelatihan. 

4) Peserta pelatihan  (X4) 

Peserta pelatihan adalah karyawan UD Al-Barokah Madura 

bagian produksi yang memiliki motivasi dan kesiapan mental 

dalam mengikuti proses pelatihan. 

5) Sarana pelatihan (X5) 

Sarana adalah kelengkapan fasilitas penunjang yang digunakan 

karyawan UD Al-Barokah Madura dalam mengikuti pelatihan 

agar mempermudah pelaksanaan pelatihan. 

Tabel 3.2  

Variabel, Indikator, dan Item 

Variabel Indikator Item 

Kinerja 

1. Kuantitas kerja 

- Karyawan mampu 

menghasilkan jumlah batik 

sesuai dengan target yang 

ditetapkan  perusahaan 

- Karyawan mampu memenuhi 

target apabila terdapat 

pesanan tambahan (borongan) 

2. Kualitas kerja - Batik yang dihasilkan 

karyawan telah memenuhi 

standar mutu perusahaan 

- Karyawan menyelesaikan 

pekerjaan membatik dengan 

teliti dan rapi tanpa ada 

kesalahan 

3. Ketepatan 

Waktu 

- Karyawan menyelesaikan 

pekerjaan membatik tepat 

waktu 

- Karyawan mampu 

menyelesaikan pekerjaan 

borongan  dengan tepat waktu 
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Lanjutan Tabel 3.2 

Variabel, Indikator, dan Item 

Variabel Indikator Item 

Kemampuan 

1. Pengetahuan 

- Karyawan memiliki 

pengetahuan dasar tentang 

membatik 

- Karyawan memiliki 

pengetahuan terkait bahan 

baku yang digunakan dalam 

membatik 

- Karyawan memiliki 

pegetahuan terkait alat – alat 

yang digunakan dalam 

membatik 

2. Keterampilan 

- Karyawan mahir dalam 

menggunakan peralatan kerja 

- Karyawan mahir dalam 

bekerja sehingga 

meminimalisir tingkat 

kesalahan batik yang 

dihasilkan 

- Karyawan menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan 

perusahaan 

Pelatihan 

1. Materi 

pelatihan 

- Materi yang diberikan dalam 

pelatihan sesuai dengan 

kebutuhan kerja 

- Materi pelatihan terkait 

pengembangan teknologi 

diterapkan pada saat bekerja 

2. Metode 

pelatihan 

- Metode penyampaian 

pelatihan yang digunakan 

dapat membantu karyawan 

memahami materi 

- Metode yang digunakan 

dalam pelatihan sudah sesuai 

dengan materi yang diberikan 

3. Instruktur 

- Pelatih sudah menguasai 

materi yang diberikan pada 

saat pelatihan 

- Materi yang disampaikan 

pelatih mudah untuk 

dimengerti 
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Lanjutan Tabel 3.2 

Variabel, Indikator, dan Item 

Variabel Indikator Item 

Pelatihan 

4. Peserta 

pelatihan 

- Karyawan bersemangat 

ketika mengikuti pelatihan 

membatik 

- Karyawan memiliki 

kesiapan mental dalam 

mengikuti pelatihan 

5. Sarana 

pelatihan 

- Fasilitas yang digunakan 

saat pelatihan sudah 

memadai 

- Fasilitas yang disediakan 

mempermudah pelaksanaan 

pelatihan 

 

2. Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan instrumen pengukuran pengaruh 

pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kemampuan kerja 

sebagai variabel intervening. Hal ini diukur melalui pertanyaan–

pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dan menggunakan skala likert 

dengan skala 1 sampai 5. Sugiyono (2015:134) mengatakan bahwa skala 

likert merupakan skala yang dipakai untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang/sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala 

likert berdimensi 5 skala sebagai berikut : 

Table 3.3 

 Bobot Penilaian Skala Likert 

Jawaban Penilaian (Skor) 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber : Sugiyono (2015) 
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Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa skor 5 memiliki jawaban 

sangat setuju (SS) artinya pelatihan sangat baik serta kemampuan kerja 

dan kinerja sangat tinggi. Skor 4 dengan jawaban setuju (S) artinya 

pelatihan baik serta kemampuan kerja dan kinerja tinggi. Skor 3 memiliki 

jawaban netral (N) artinya pelatihan, kemampuan, dan kinerja cukup. Skor 

2 dengan jawaban tidak setuju (TS) memiliki arti bahwa pelatihan buruk 

serta kemampuan dan kinerja rendah. Skor 1 dengan jawaban sangat tidak 

setuju (STS) memiliki arti bawha pelatihan sangat buruk serta kemampuan 

dan kinerja sangat rendah. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu 

data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung yang 

diperoleh dari kuesioner. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data 

primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer 

dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang dikumpulkan melalui kuesioner. Penyebaran kuesioner 

bertujuan untuk mengetahui tanggapan responden mengenai variable kinerja, 

kemampuan, dan pelatihan pada UD Al-Barokah Madura.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendapatkan data–data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa 

metode diantaranya adalah : 
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1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan 

cara peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang 

berkepentingan dengan permasalahan yang diteliti di UD Al-Barokah 

Madura. 

2. Kuesioner 

Pengumpulan data dengan kuesioner merupakan alat utama dalam 

pengumpulan data yang berupa pertanyaan secara tertulis dan disebarkan 

secara langsung kepada responden yang akan diteliti. Responden diberi 

beberapa alternatif dalam menjawab pertanyaan–pertanyaan tersebut. 

G. Tektik Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Gozhali, 2011:52). Teknik untuk menguji validitas empirik 

menggunakan rumus Pearson Correlation Product Moment, yaitu : 

𝑟 =  
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋
2

− (∑ 𝑋)
2

][𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]

 

Keterangan : 

rxy = Korelasi antara variabel X dan y 

n = Jumlah responden 

X = Skor butir instrumen 
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Y = Skor total item instrumen 

Σ𝑌 = Jumlah skor X 

Σ𝑋 = Jumlah skor Y 

Kriteria kelayakan perhitungan ini yaitu : 

a. r hitung > r tabel, maka dapat dinyatakan valid 

b. r hitung < r tabel, maka dapat dinyatakan tidak valid 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu alat ukur instrumen dapat dikatakan reliabel jika jawaban 

responden terhadap pertanyaan yaitu konsisten dari waktu ke waktu 

(Ghozali, 2011:47). Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 

koefisien Cronbach Alpha dengan kriteria : 

a. Jika nilai alpha > 0,6 maka dapat dikatakan reliabel 

b. Jika nilai alpha < 0,6 maka dapat dikatakan tidak reliabel 

H. Teknis Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala merupakan alat yang digunakan untuk mengukur serta 

menilai variabel yang diteliti. Analisis rentang skala digunakan untuk 

mengetahui pelatihan, kemampuan, dan kinerja karyawan UD Al-Barokah 

Madura dengan rumus : 

𝑅𝑆 =  
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan : 

RS = Rentang skala 

n = jumlah sampel 
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m = jumlah alternatif jawaban 

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat diperoleh rentang skala 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

𝑅𝑆 =  
51(5−1)

5
 = 40,8 dibulatkan 41 

Tabel 3.4 

Rentang Skala Variabel Kinerja, Kemampuan, dan Pelatihan 

No. Skor Kinerja Kemampuan Pelatihan 

1 51 – 91 Sangat rendah Sangat rendah Sangat buruk 

2 92 – 132 Rendah Rendah buruk 

3 133 – 173 Cukup Cukup Cukup 

4 174 – 214 Tinggi Tinggi Baik 

5 215 – 255 Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat baik 

a. Rentang skala 51 – 91 menunjukkan nilai variabel kinerja dan 

kemampuan sangat rendah, sedangkan pelatihan sangat buruk 

b. Rentang skala 92 – 132 menunjukkan nilai variabel kinerja dan 

kemampuan rendah, sedangkan pelatihan buruk. 

c. Rentang skala 133 – 173 menunjukkan nilai variabel kinerja, 

kemampuan, dan pelatihan cukup. 

d. Rentang skala 174 – 214 menunjukkan nilai variabel kinerja dan 

kemampuan tinggi, sedangkan pelatihan baik. 

e. Rentang skala 215 – 255 menunjukkan nilai variabel kinerja dan 

kemampuan sangat tinggi, sedangkan pelatihan sangat baik. 

2. Path Analysis 

Ghozali (2011:249) mengatakan bahwa analisis jalur (path analysis)  

merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda. Analisis jalur 

digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel 
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bebas terhadap variabel terikat. Model yang digunakan dalam analisis jalur, 

yaitu : 

Z = a + b2X + e 

Y = a + b1X + b3Z + e 

Keterangan : 

Y = Kinerja 

a = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi variabel pelatihan terhadap variabel kinerja  

b2 = Koefisien regresi variabel pelatihan terhadap variabel  

             kemampuan 

b3 = Koefisian regresi variabel kemampuan terhadap variabel kinerja 

X = Variabel pelatihan 

Z = Variabel kemampuan 

e = standar error 

I. Uji Hipotesis 

1. Hipotesis 1 

Ho  : Pelatihan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Ha  : Pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Hipotesis yang mengatakan bahwa pelatihan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan UD Al-Barokah Madura diuji 

dengan menggunakan uji t sebagai berikut: 

a. Jika -ttabel <thitung < ttabel maka H0 diterima 

b. Jika thitung > ttabel atau –thitung < -ttabel maka H0 ditolak 
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Jika H0 ditolak, berarti bahwa variable pelatihan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan, sebaliknya jika H0 diterima berarti 

bahwa variable pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap variable 

kinerja. 

2. Hipotesis 2 

Ho  : Pelatihan kerja tidak berpengaruh terhadap kemampuan kerja  

         karyawan 

Ha  : Pelatihan kerja berpengaruh terhadap kemampuan kerja karyawan 

Hipotesis yang mengatakan bahwa pelatihan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kemampuan kerja karyawan UD Al-Barokah Madura 

diuji dengan menggunakan uji t sebagai berikut: 

a. Jika -ttabel <thitung < ttabel maka H0 diterima 

b. Jika thitung > ttabel atau –thitung < -ttabel maka H0 ditolak 

Jika H0 ditolak, berarti bahwa variable pelatihan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kemampuan kerja karyawan, sebaliknya jika H0 

diterima berarti bahwa variable pelatihan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variable kemampuan kerja. 

3. Hipotesis 3 

Ho  : Kemampuan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Ha  : Kemampuan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Hipotesis yang mengatakan bahwa kemampuan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan UD Al-Barokah Madura diuji 

dengan menggunakan uji t sebagai berikut: 
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a. Jika -ttabel <thitung < ttabel maka H0 diterima 

b. Jika thitung > ttabel atau –thitung < -ttabel maka H0 ditolak 

Jika H0 ditolak, berarti bahwa variable kemampuan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan, sebaliknya jika H0 diterima berarti 

bahwa variable kemampuan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variable kinerja. 

4. Hipotesis 4 

Hipotesis yang mengatakan bahwa pelatihan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kemampuan kerja sebagai 

variabel intervening pada UD Al-Barokah Madura diuji dengan 

menggunakan Uji sobel.  

Menurut Ghozali (2011:248) mengatakan bahwa pengujian hipotesis 

mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel 

(1982) dan dikenal dengan uji sobel (sobel test). Uji sobel dilakukan 

dengan menguji kekuatan pengaruh tidak langsung X ke Y melalui Z.  

Kriteria uji sobel yaitu : 

Jika nilai absolut dari tstatistik > ttabel pada ɑ = 0,05 dan df = n – (k+1), maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel Z memediasi hubungan kausal antara 

variabel independen terhadap variabel dependen.  

Dimana : 

n = Jumlah observasi 

k  = Jumlah variabel bebas 




