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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di di Jl.Sanan No.42, Purwantoro, Blimbing, 

kota Malang, Jawa Timur  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey. Menurut Sugiyono 

(2015:6) penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi 

besar maupun populasi kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari 

sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian-

kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel 

sosiologis dan psikologis. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemuadian ditarik kesimpulannya. Populasi 

bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu 

(Sugiyono, 2015: 80). Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah 

karyawan ukm keripik tempe sanan malang yang berjumlah total 75 

karyawan. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel dipelajari digunakan untuk menarik kesimpulan 
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yang diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2015: 81). Dalam pengambilan 

sampel pada penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah Total 

Sampling, dimana cara penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan 

responden yaitu seluruh karyawan yang berjumlah 75 orang. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Variabel penelitian merupakan suatu atribut berupa sifat-sifat atau nilai 

dari orang yang diteliti yang nantinya akan mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk selanjutnya ditarik kesimpulannya. Penelitian 

ini menggunakan tiga jenis variabel yaitu variabel independen (kinerja), 

variabel moderating (kemampuan kerja) dan variabel dependen (pelatihan 

kerja), dimana: 

1. kinerja (Y). 

kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan pekerjaan 

yang dibebankan kepadannya yang dapat diukur dengan kuantitas, kualitas 

dan ketepatan waktu (Mangkunegara, 2006:67). Adapun indikator kinerja 

meliputi 

a. Kuantitas kerja (Y1.1) adalah  jumlah produk yang dihasilkan oleh 

karyawan sesuai target. 

b. Kualitas kerja (Y1.2) adalah hasil mutu dari pengolahan pada setiap 

produk dari karyawan produksi. 

c. Ketepatan waktu (Y1.3) adalah dapat menyelesaikan produksi dengan 

sesuai target yang ditentukan dan tepat waktu 
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2. Pelatihan Kerja (X). 

Pelatihan adalah suatu proses mengajarkan keahlian tertentu serta sikap 

agar karyawan semakin trampil dan mampu untuk melaksanakan tanggung 

jawabnya sesuai standar yang telah ditentukan, keberhasilan suatu 

pelatihan ditunjukan oleh intruktur pelatihan, materi pelatihan dan metode 

pelatihan yang digunakan dalam pelatihan (Mangkunegara,2006:46). 

Adapun indicator pelatihan kerja meliputi: 

a. Instruktur (X1.1) adalah Seorang pelatih yang memberikan pelatihan 

kepada karyawan 

b. Materi (X1.2) adalah Objek atau Bahan yang digunakan instruktur 

menjalankan pelatihan 

c. Metode (X1.3) adalah cara yang dilakukan untuk membuat kinera 

karyawan dan produktivitas perusahaan meningkat 

3. Kemampuan Kerja (Z). 

Kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai 

tugas dalam suatu pekerjaan. Secara psikologis, kemampuan (ability) 

pegawai terdiri dari pengetahuan dan keterampilan (Mangkunegara, 

2002:67). Adapun indikator kemampuan terbagi meliputi: 

a. Pengetahuan (Z1.1) adalah pemahaman pengolahan keripik tempe yang 

dimiliki karyawan tentang tahapan dan cara membuat sesuai produk 

yang dihasilkan. 

b. Keterampilan (Z1.2) Adalah teknik pengolahan yang dimiliki karyawan 
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untuk menghasilkan produk perusahaan. 

Tabel 3.1  

Variabel, indikator dan item pertanyaan 

 
Variabel Indikator Item pertanyaan 

Kinerja 

dependent (Y) 

1. Kuantitas kerja (Y1.1) 
Jumlah produk yang dihasilkan oleh 

karyawan sesuai target 

2. Kualitas kerja (Y1.2) 

Hasil mutu pengolahan keripik pada 

setiap produk dari karyawan 

produksi. 

3. Ketepatan waktu (Y1.3) 
Dapat menyelesaikan produksi 

sesuai target dan tepat waktu 

Kemampuan 

kerja 

 moderating 

(Z) 

 

1. Pengetahuan (Z1.1) 

Pemahaman pengolahan keripik 

tempe yang dimiliki karyawan 

tentang tahapan dan cara pembuatan 

produk yang dihasilkan. 

2. Keterampilan (Z1.2) 

Teknik pengolahan yang dimiliki 

karyawan untuk menghasilkan 

produk. 

Pelatihan kerja 

independen (X) 

 

1. instruktur (X1.1) 
Seorang pelatih yang memberikan 

pelatihan kepada karyawan 

2. materi (X1.2) 
Objek atau Bahan yang digunakan 

instruktur menjalankan pelatihan 

3. metode (X1.3) 

cara yang dilakukan untuk membuat 

kinera karyawan dan produktivitas 

perusahaan meningkat  

 Sumber : Bab II penelitian tersebut 

 

 

 

 

 

 



30 

 

E. Jenis Data Dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kualitatif adalah data 

diperoleh dengan informasi yang didapat dari pihak lain atau organisasi 

yang diteliti berupa kemampuan kerja dalam ukm keripik tempe sanan, 

dan pelatihan kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan ukm keripik 

tempe sanan malang 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan 

skunder yakni sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Menurut (Sugiyono, 2015:225) data primer yaitu sumber data  yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam 

penelitian  ini adalah data tentang profil sosial dan indentifikasi 

responden, berisi data responden yang berhubungan dengan identitas  

responden dan keadaan sosial seperti: usia, jenis kelamin, pendidikan  

terakhir, pangkat/golongan, dan masa kerja, selanjutnya yang berkaitan 

dengan pelatihan kerja, kemampuan kerja dan kinerja karyawan.   

b. Data Sekunder 

Menurut (Sugiyono, 2015:225) data sekunder adalah sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

lewat orang lain atau dokumentasi.  
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F. Teknik Pengumpulan Data 

 `Metode pengumpulan data dalam  penelitian ini adalah dengan cara 

mengadakan hubungan langsung terhadap objek yang akan diteliti, yaitu 

dengan cara: 

1. Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner (angket) dapat berupa 

pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada 

responden secara langsung. 

2. Wawancara digunakan untuk studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil. Wawancara yang digunakan adalah 

wawancara tidak terstruktur 

G. Teknik pengukuran variabel 

 Penelitian ini menggunakan skala likert, skala likert adalah skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang terhadap suatu kejadian atau keadaan social, di mana 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

pertanyaan (Sarjono, H. & Julianta, W. 2011: 6). Berikut skala likert yang 

peneliti gunakan: 
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Tabel. 3.2 Bobot Penilaian dengan Skala  Likert 

Jawaban Item Pertanyaan Skor Item 

Sangat setuju 

Setuju 

cukup 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Berdasarkan tabel 3.2 diatas menunjukan bahwa skor 5 sangat setuju dengan 

keterangan menunjukan pelatihan kerja, kemampuan kerja karyawan 

produdksi dan kinerja karyawan sangat tinggi yang dihasilkan. Penjelasan 

diatas menunjukan bahwa skor 4 sangat setuju dengan keterangan 

menunjukan pelatihan kerja, kemampuan kerja karyawan dan kinerja 

karyawan sangat tinggi. Skor 3 menunjukan pelatihan kerja, kemampuan 

kerja dan kinerja karyawan cukup. Skor 2 tidak setuju menunjukan pelatihan 

kerja, kemampuan kerja dan kinerja karyawan rendah. Skor 1 sangat tidak 

setuju menunjukan pelatihan  kerja, kemampuan kerja dan kinerja karyawan 

sangat rendah. 
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H. Pengujian Instrumen Penelitian 

1) Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2006: 168-170) validitas adalah suatu pengukuran  

yang  mengacu  pada  proses dimana  pengukuran  benar-benar bebas dari 

kesalahan  sistimatis  dan  kesalahan  random.  Pengukuran yang valid 

berarti alat ukur yang digunakan  untuk  mendapatkan data (mengukur) itu 

valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Pada penelitian ini, digunakan validitas 

Pearson berdasarkan rumus korelasi product moment. Adapun kriteria 

pengujiannya adalah: Apabila r hitung < r tabel maka tidak terdapat data yang 

valid sedangkan apabila r hitung > r tabel  terdapat data yang valid. 

Nilai r hitung dapat diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut: 

2222 Y)( - Y .n  . X)( -  X .n 

Y)( . X)( - XYN
 

Dimana: 

r   : Koefisien korelasi product moment 

N  : Jumlah subjek uji coba 

  : Jumlah skor butir pertanyaan 

  : Jumlah skor butir pertanyaan kuadrat 

    : Jumlah skor total 

  : Jumlah skor total kuadrat 
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      : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total  

Apabila  r  sudah  diketahui,  maka  selanjutnya membandingkan 

hasil dari  r  perhitungan dengan  r  yang  terdapat dalam tabel.  Jika hasil 

nilai dari  r  hitung lebih besar dari r dalam tabel pada alpha  tertentu 

maka  dikatakan signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pertanyaan  adalah  valid,  sedangkan  apabila  r  hitung  lebih  kecil  

pada  r  dalam  tabel  maka  instrumen  tersebut  dinyatakan  tidak  valid. 

Kriteria  yang  diterapkan  adalah  r  hitung (koefisien korelasi)  lebih 

besar dari r tabel (nilai kritis) pada taraf signifikan  = 0,05, jika 

koefisien  korelasi  lebih  besar  dari  nilai  kritis  maka  alat tersebut 

dapat dikatakan valid 

2) Uji Reliabilitas 

 Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  menguji  sejauh  mana  

instrument tersebut  dapat  diberikan  hasil  yang relatif sama bisa 

dilakukan pengukuran  kembali  terhadap  subyek  yang  sama.  Suatu  

instrumen  yang mempunyai  reliabilitas  yang  tinggi  menunjukkan  

bahwa  instrumen tersebut mantab. Suatu alat ukur yang mantab tidak 

berubah-rubah pengukurannya, artinya meskipun alat itu digunakan 

berkali-kali akan memberikan hasil yang hampir serupa. 

 Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode  konsistensi 

internal dengan teknik Reliabilitas Alpha, (Arikunto 2006:196) Dengan 

rumus sebagai berikut: 
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 =     

Dimana : 

r   = Reabilitas instrumen  (koefisien alpha cronbach) 

k = Banyaknya butir  pertanyaan  atau  banyaknya soal. 

 =  Jumlah varians butir. 

 = Varians total. 

Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas 

instrumen diatas 0,6 atau 60%, berarti terdapat data yang reliabel pada 

tingkat  kepercayaan 95%.  Sebaliknya  jika  nilai reliabilitas kurang  dari 

0,6 atau 60% berarti tidak terdapat data yang reliabel pada tingkat 

kepercayaan 95%. 

I. Teknik Analisis Data  

 Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden terkumpul. Teknik analisis data 

digunakan untuk menjawab perumusan masalah, dalam penelitian ini 

teknik analisa yang digunakan adalah: 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui 

pelatihan kerja, kemampuan kerja, dan kinerja karyawan. Berikut ini 

adalah rumus yang dikemukakan Umar (2004:164). 

r 1-k

k
2

t

2

s
1

bs
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Dimana: 

Rs = rentang skala 

n = jumlah sampel 

m = jumlah alternatif jawaban 

  Berdasarkan rumus diatas diketahui bahwa jumlah karyawan 

sebagai sampel sebanyak 75 orang dan 5 alternatif jawaban , dapat 

diperoleh rentang skala dengan perhitungan: 

    

    

    

  

 Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala, diperoleh nilai 

sebesar 60, dengan demikian skala penilaian setiap variabel adalah sebagai 

berikut : 

Table 3.3 Skala Pengukuran pelatihan kerja, kemampuan kerja dan Kinerja 

Skala Penilaian Kemampuan Kerja Pelatihan Kerja  Kinerja  

75-134 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 

135-194 Rendah Rendah Rendah 

195-254 Cukup Cukup Cukup 

255-314 Baik Baik Baik 

315-374 Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 

   Sumber: Data diolah 
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Berdasarkan tabel 3.3 diatas menjelaskan bahwa : 

a. Untuk nilai rentang skala 75-134 menunjukkan nilai variabel pelatihan 

kerja, kemampuankerja dan kinerja karyawan sangat rendah. 

b. Untuk nilai rentang skala 135-194 menunjukkan nilai variabel pelatihan 

kerja, kemampuan kerja dan kinerja karyawan rendah. 

c. Untuk nilai rentang skala 195-254 menunjukkan nilai variabel pelatihan 

kerja, kemampuan kerja dan kinerja karyawan cukup 

d. Untuk nilai rentang skala 255-314 menunjukkan nilai variabel pelatihan 

kerja, kemampuan kerja dan kinerja karyawan baik 

e. Untuk nilai rentang skala 315-374 menunjukkan nilai variabel pelatihan 

kerja, kemampuan kerja dan kinerja karyawan sangat baik 

2. Analisis Moderated Regresi Analysis (MRA) 

Statistik Inferensial sering juga disebut statistik induktif atau statistik 

probabilitas merupakan teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi 

(Ghozali, 2006:145). Untuk menguji pengaruh pelatihan kerja  

berpengaruh terhadap kinerja dengan kemampuan kerja sebagai 

variabel moderasi pada karyawan ukm kripik tempe sanan maka  

digunakan Moderated Regresi Analysis (MRA), yaitu aplikasi khusus 

regresi  berganda  linier  yang  dalam  persamaannya  mengandung  

unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Adapun 

model persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 
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Y= α + 1 X+ 2 Z + 3 X*Z + e 

Keterangan: 

Y   = Kinerja  

 a   = Konstanta 

1 - 3 = Koefisien Regresi 

X   = pelatihan kerja 

Z   = kemampuan kerja 

X*Z  = Interaksi antara penggunaan pelatihan kerja dan 

kemampuan kerja. 

J. Uji Hipotesis  

Penelitian ini menguji dua hipotesis yang menggunakan uji yang 

berbeda-beda, sebagai berikut: 

1. Uji Hipotesis 1  

Agar hasil perhitungan koefisien korelasi dapat diketahui tingkat 

signifikan atau tidak signifikan maka hasil perhitungan dari statistik uji t (t 

hitung) tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t tabel. Tingkat 

signifikannya yaitu 5 % (α = 0,05), artinya jika hipotesis nol ditolak 

dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan  bahwa hasil dari 

penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukan 

adanya hubungan (korelasi) yang meyakinkan (signifikan) antara dua 

variabel tersebut. 
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Ha : pelatihan kerja berpengaruh signifikan  terhadap kinerja 

karyawan. 

H0 : pelatihan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Untuk mengetahui ditolak atau tidaknya dinyatakan dengan kriteria 

sebagai berikut : 

1) Jika hitungt  ≥ tabelt  atau hitungt ≤ - tabelt  maka H0 ada didaerah penolakan, 

berarti Ha diterima. artinya pelatihan kerja berpengaruh signifikan  

terhadap kinerja karyawan. 

2) Jika - tabelt  ≤ hitungt  ≤ tabelt  maka H0 ada didaerah peneriman, berarti Ha 

ditolak. artinya pelatihan kerja tidak berpengaruh signifikan  terhadap 

kinerja karyawan. 

 

                                     - 1,993                                                          0                                          1,993 

Gambar 3.1 

Kurva uji t hipotesis 1 (Uji Dua sisi) 

Jika H0 ditolak berarti Ha diterima, bahwa variabel pelatihan kerja 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja, sebaliknya 
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jika H0 diterima berarti Ha ditolak, bahwa variabel pelatihan kerja tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja. 

2. Uji hipotesis 2 

Hipotesis yang menyatakan bahwa kemampuan kerja memoderating 

pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja pada karyawan ukm kripik 

tempe sanan malang, diuji dengan menggunakan Uji F, Uji T dan Uji 

signifikansi sebagai berikut: 

Ha  : kemampuan kerja memoderating pengaruh pelatihan kerja terhadap 

kinerja karyawan 

H0 : kemampuan kerja tidak memoderating pengaruh pelatihan kerja 

terhadap kinerja karyawan 

a. Uji F 

 Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel kemampuan 

kerja memoderating pengaruh variabel pelatihan kerja terhadap 

variabel kinerja, dengan mempertimbangkan; 

1) Jika Fhitung ≤ Ftabel maka H0 diterima, Ha ditolak 

2) Jika Fhitung ≥ Ftabel maka H0 ditolak, Ha diterima 
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Gambar 3.2 

Kurva uji f hipotesis 2 

 

Ho ditolak     Ha diterima 

 

3,120 

 Jika H0 ditolak, berarti Ha diterima, bahwa variabel kemampuan 

kerja  memoderating pengaruh variabel pelatihan kerja terhadap 

variabel kinerja, sebaliknya jika H0 diterima maka Ha ditolak, berarti 

variabel kemampuan kerja tidak memoderating pengaruh variabel  

pelatihan kerja terhadap variabel  kinerja. 

b. Uji T 

 Uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh  

variabel  kemampuan kerja  sebagai  variabel  moderating pada  

pengaruh  variabel  pelatihan kerja terhadap  variabel kinerja  secara  

individual. Dengan  mempertimbangkan: 

1) Jika hitungt  ≥ tabelt  atau hitungt ≤ - tabelt  maka H0 ditolak, berarti Ha 

diterima 

2) Jika - tabelt  ≤ hitungt  ≤ tabelt  maka H0 diterima, berarti Ha ditolak. 
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Gambar 3.3 

Kurva uji t  hipotesis 2 (Uji Dua sisi) 

Jika H0 diterima berarti Ha ditolak, maka variabel 

kemampuan kerja tidak memoderating pengaruh variabel  

pelatihan kerja terhadap variabel  kinerja,  sebaliknya jika H0

ditolak berarti berarti Ha diterima, maka variabel kemampuan 

kerja memoderating pengaruh variabel pelatihan kerja terhadap 

variabel kinerja 


