
 

 

54 

 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

4.1. Metode Penelitian 

 Menurut Arikunto (2010: 160), metode penelitian adalah cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Sedangkan 

menurut Sugiyono (2017:2), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun 

metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan jenis 

verifikatif.  

 Menurut Sugiyono (2017:35) Pendekatan deskriptif adalah metode 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik 

hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel 

bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan 

dengan variabel lain. Sedangkan metode verifikatif menurut Nazir (2011:91) 

adalah sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu 

perhitungan statistik sehingga didapat hasilpembuktian yang menunjukkan 

hipotesis ditolak atau diterima. Penggunaannya penelitian verivikatif ini untuk 

meneliti hubungan variabel independen dan variabel dependen yaitu hubungan 

pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT.DSS. Selanjutnya untuk 

akhirnya diambil kesimpulan, dianalisis dengan menggunakan analisis statistic. 

Adapun dilihat dari sifat penelitian ini yaitu deskriptif – verifikatif, yang mana 

pengumpulan data dilakukan dilapangan, maka metode deskriptif yang digunakan 

adalah metode deskriptif survei yaitu penelitian dengan cara mengajukan 

pertanyaan kepada subjek dan mencatat jawaban tersebut untuk kemudian 

dianalisis secara kritis. Penelitian survei adalah metode yang digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi 
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peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur, dan sebagainya Sugiyono 

(2017:6). 

4.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 Syarat penguraian operasionalisasi dilakukan berdasarkan konsep dan 

indikator masing-masing variabel yang sudah jelas, yang mana jika belum terlihat 

kejelasan secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor. Menurut 

Narimawati (2010:31) operasionalisasi variabel ialah proses penguraian variabel 

penelitian keadaan sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2017:38), variabel penelitian adalah Segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hasil tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya .Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, 

indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Sesuai 

dari variable yang penulis tentukan, terdapat dua jenis variabel independen 

(pelatihan dan motivasi) dan satu variabel dependen (kinerja). Adapaun 

penjelasan variable tersebut seperti dibawah ini : 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas (independent variable) menurut Sugiyono (2017:39) adalah 

variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel independen sering disebut 

sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. Pada penelitian ini variable 

independent tersebut pelatihan dan motivasi. 

2.  Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat menurut Sugiyono (2017:39) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.Variabel 

dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria dankonsekuen. 

Adapun variable dependent yang digunakan pada penelitian ini ialah kinerja. 

Operasional variabel penelitian ini ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.1 

Operasional Variabel 

Variabel Konsep Dimensi Indikator Skala 

Pelatihan 

Kerja (X1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut 

Mangkuprawira 

(2002: 135) 

pelatihan bagi 

karyawan adalah 

sebuah proses 

mengajarkan 

pengetahuan dan 

keahlian tertentu 

serta sikap agar 

karyawan semakin 

terampil dan 

mampu dalam 

melaksanakan 

tanggung jawabnya 

dengan semakin 

baik sesuai dengan 

standar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktur • Pendidikan lebih 

diarahkan pada 

peningkatan kemampuan 

seseorang melalui jalur 

formal dengan jangka 

waktu yang panjang 

• Penguasaan materi 

seorang instruktur untuk 

dapat melakukan proses 

pelatihan dengan baik  

Ordinal 

Peserta • Semangat mengikuti 

pelatihan. 

• Proses seleksi 

sekelompok orang yang 

paling memenuhi kriteria 

Ordinal 

Materi • Materi yang diberikan 

dalam program pelatihan 

kepada peserta pelatihan 

sesuai dengan tujuan. 

• Materi yang diberikan 

mampu mendorong 

peserta pelatihan untuk 

mengaplikasikan materi 

yang telah disampaikan 

Ordinal 

Metode • Pensosialisasian tujuan. 

• Memiliki sasaran yang 

jelas agar 

memperlihatkan 

pemahaman terhadap 

kebutuhan peserta 

pelatihan 

Ordinal 

Tujuan Meningkatkan keterampilan, Ordinal 
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hasil yang diharapkan dari 

pelatihan yang diselenggar 

Motivasi (X2) Badrudin 

(2013:191) 

menyatakan bahwa 

pengertian motivasi 

adalah kondisi 

psikologis dalam 

diri individu yang 

menggerakan 

individu untuk 

bertindak sehingga 

terjadi perubahan 

tingkah laku yang 

disadari untuk 

mencapai tujuan. 

Motivasi 

Internal 

• Tanggung jawab 

dalam melaksanakan 

tugas 

• Melaksanakan tugas 

dengan target yang 

jelas 

• Memiliki tujuan yang 

jelas dan menantang 

• Ada umpan balik atas 

hasil pekerjaannya. 

• Memiliki rasa senang 

dalam bekerja. 

• Selalu berusaha 

mengungguli orang 

lain. 

• Diutamakan prestasi 

dari apa yang 

dikerjakannya. 

Ordinal 

Motivasi 

Eksternal 

• Selalu berusaha 

memenuhi kebutuhan 

hidup dan kebutuhan 

kerjanya. 

• Senang memperoleh 

pujian dari apa yang 

dikerjakannya. 

• Bekerja dengan ingin 

memperoleh insentif. 

• Bekerja dengan 

harapan ingin 

memperoleh 

perhatian dari teman 

dan atasan.  

Ordinal 

Kinerja (Y) Bangun 

(2012:233) 

Jumlah 

Pekerjaan 

• Memenuhi persyaratan 

pengetahuan, 
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menyatakan bahwa 

untuk 

memudahkan 

penilaian 

kinerja karyawan, 

standar pekerjaan 

harus dapat diukur 

dan dipahami 

secara jelas. 

 

 

 

 

 

keterampilann dan 

maupun kemampuan 

yang sesuai. 

• Dapat diketahui jumlah 

karyawan yang 

dibutuhkan untuk 

mengerjakan pekerjaan. 

Kualitas 

Pekerjaan 

• Setiap pekerjaan harus 

mempunyai kualitas 

standar tertentu. 

• Karyawan dapat 

menyelesaikan pekerjaan 

sesuai syarat dalam 

pekerjaan. 

 

Ketepatan 

Waktu 

 

 

 

• Ketepatan waktu pada 

pekerjaan yang memiliki 

ketergantungan pada 

kerjaan lainnya. 

• Sesuai target pimpinan. 

 

Kehadiran • Kehadiran karyawan 

sesuai dengan waktu 

yang di tentukan 

• Melakukan pekerjaan 

sesuai dengan jam kerja 

yang di tentukan 

 

 

Kemampuan 

Kerja Sama 

• Menghargai rekan kerja 

satu sama lain 

• Bekerja sama dengan 

rekan kerja secara baik 

 

 

4.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dijelaskan oleh Riduwan (2011:51) dalam bukunya yang berjudul 

Pengantar Statistika Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, 
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dan Bisnis , pengertian dari teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara 

yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. 

 Sedangkan teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan 

peneliti adalah penelitian lapangan (Field Research), Nazir (2013:65) 

menjelaskan bahwa penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan 

cara mendatangi langsung tempat yang menjai objek penelitian. Dalam penelitian 

ini menujukan pada data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

data – data tersebut adalah : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan menurut Nazir (2013:93) adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengkaji, dan memahami 

sumber-sumber data yang ada pada beberapa buku yang terkait dalam 

penelitian. 

2. Observasi 

Observasi menurut Nazir (2013:175) adalah cara pengambilan data 

dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain 

dalam keperluan tersebut. 

3. Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016:142). 

 

4.4. Populasi dan Sampel 

4.4.1. Populasi 

Menurut Cooper dan Schindler (2014),populasi adalah kumpulan dari 

seluruh obyek yang akan diteliti. Dengan kata lain populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas subyek/obyek yang mempunyai karakteristik yang 

sama yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari.. Sedangkan menurut 

Sugiyono (2017:80)populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan 
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oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. DSS yang berjumlah 60 orang. 

4.4.2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data 

dalam penelitian, yang mana adalah merupakan bagian dari jumlah karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017:81). Pada penelitian dilakukan 

terhadap sampel yang mewakili populasinya. Pemilihan sampel untuk 

penelitian ini dilakukan secara sensus / sampling jenuh. Adapun teknik 

sampling jenuh menurut Sugiyono (2017:85) ialah sebagai berikut teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini 

dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30, atau penelitian 

yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah 

lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua populasi dijadikan sampel. 

Dimana sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. DSS yang 

berjumlah 60 orang. 

4.4.3. Teknik Sampling 

 Menurut Cochran (2010:30),terdapat dua teknik sampling yang dapat 

digunakan, yaitu: 

1. Probability Sampling 

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, simple random sampling, 

stratified random sampling dan cluster sampling. 

2. Non Probability Sampling 

Non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

tidakmemberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, 

systematic sampling, quota sampling, incidental sampling, purposive 

sampling dan snowball sampling. 
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Menurut (Malhotra, 2013:371) peneliti memilih element-elemnet yang 

akan dimasukan kedalam sample, karena seorang peneliti yakin bahwa element-

element tersebut dapat mewakili atau memang sesuai dengan populasi yang 

sedang diteli. Adapun dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan 

yaitu nonprobability sampling dengan menggunakan teknik sampling jenuh. 

Karena dalam penggunaan nonprobability sampling, pengetahuan, kepercayaan 

dan pengalaman seseorang seringkali dijadikan pertimbangan untuk 

menentukan anggota populasi yang akan dipilih sebagai sampel.Menurut 

Sugiyono (2017:85), teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel 

bila semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan bila jumlah 

populasi relatif kecil, kurang dari 30, atau penelitian yang ingin membuat 

generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Berdasarkan penjelasan di 

atas, maka yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari 

populasi yang diambil, yaitu seluruh karyawan PT. DSS Tanggerang sebanyak 

60 orang karyawan. 

4.5. Pengujian Instrumen Penelitian 

4.5.1. Uji Validitas 

Pada penelitian dalam menyebarkan kuesioner memiliki syarat 

pengumpulan data untuk disebarkan dengan kuesioner tersebut harus valid dan 

reliable. Validitas dan reliabilitas merupakan aspek penting yang harus 

diperhatikan dalam menyusun kuesioner yang bertujuan untuk menggambarkan 

fenomena yang ingin diukur dan kebenarannya dapat dipercaya, sehingga 

penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Sugiyono 

(2014:361) menyatakan bahwa validitas merupakan derajat ketepatan antara data 

yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Maka dari itu juga untuk mempermudah perhitungan validitas dan 

reliabilitas, agar mendapatkan data yang akurat dan meminimalkan kesalahan 

pengolahan data dilakukan dengan bantuan SPSS. 

Adapun untuk pengujian validitas digunakan dengan melihat korelasi item 

indikator dengan Pearson Product Moment Sugiyono (2012:356) sebagai berikut: 
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𝑟 =  
𝑛 (∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑋. ∑ 𝑌)

√{𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}. {𝑛 (∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2)}
 

Keterangan: 

r = Pearson Product Moment 

n = Jumlah responden 

X = Skor salah satu pernyataan 

Y = Total skor pernyataan  

 

 Prosedur uji validitas yaitu membandingkan r hitung dengan r tabel yaitu 

angka kritik tabel korelasi pada derajat kebebasan (dk = n-2) dengan taraf 

signifikan α = 5%.  

 Syarat tersebut menurut Sugiyono (2014:173-174) yang harus 

dipenuhiyaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut : 

a. Jika r ≥ 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid. 

b. Jika r ≤ 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid. 

 

4.5.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, menurut Noor (2012:131). 

Dapat disimpulkan bahwa pengukuran yang memiliki tingkat rabilitas yang tinggi 

yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpecaya. 

Reliabilitas adalah karakter utama instrument pengukuran yang menjadi ciri yang 

baik. Setelah melakukan pengujian validitas penyataan maka langkah berikutnya 

adalah menguji keandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data.  

 Butir kuisioner dikatakan reliabel (layak) jika cronbach’s alpha> 0,60 dan 

dikatakan tidak reliabel jika cronbach’s alpha< 0,60. pengujian reliabilitas dapat 

dihitung menggunakan formula Cronbach’s Alpha yang dirumuskan sebagai 

berikut :  
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𝑟11 = (
𝑘

𝑘 − 1
)(1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ) 

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas instrument 

K = Jumlah instrument pertanyaan 

𝜎𝑡
2 = Varians total 

∑ 𝜎𝑏
2 = Jumlah varians dari setiap instrument 

Sebelumnya dicari jumlah varians dari setiap instrument terlebih dahulu 

dengan cara mencari nilai varians tiap butir, kemudian dijumlahkan. Rumus 

varians yang digunakan yaitu sebagai berikut : 

𝜎2 =  
∑ 𝑋2 (∑ 𝑋)2

𝑛

𝑛
 

Dimana: 

N = Jumlah responden 

X = Nilai skor yang dipilih (total nilai dari nomor-nomor butir pernyataan) 

 

4.6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – 

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain Sugiyono (2016:147). Penelitian 

inimenggunakan skala likert yang berisi pertanyaan yang sistematis untuk 

mengukur sikap responden terhadap kuesioner yang dibuat peneliti. Skala 

pengukuran yang digunakan untuk mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif 

ketiga variabel tersebut, yaitu diukur dengan menggunakan skala pengukuran 

ordinal. Menurut Sugiyono (2017:94), skala likert yaitu skala yang berisi lima 

tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut :  
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Tabel 4.2 

Skala Likert 

Pernyataan Bobot Nilai 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sugiyono (2017:94) 

Data dianalisis menggunakan skala pengukuran yang akan menggunakan 

SPSS version 20 memakai skala interval. Skala interval ini hasil dari mengubah 

skala ordinal melalui bantuan microsoft excel dengan methods of successive 

internal (MSI). 

Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden, dan untuk 

memudahkan penilaian dibuatkan panjang kelas interval. Menurut Sudjana 

(2007:79) panjang kelas interval diperoleh sebagai berikut: 

Panjang Kelas Interval =
Rentang Nilai

Panjang Kelas Intal
 

Keterangan:  

Rentang nilai = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah  

Banyak kelas interval = 5  

 

Berdasarkan rumus diatas, maka panjang kelas interval adalah:  

Panjang Kelas Interval =
5−1

5
= 0,80 

Maka interval dari kriteria penilaian adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.3 

Interval Kelas Pelatihan, Motivasi, dan Kinerja 

Interval Kelas 

Alternatif Jawaban 

Pelatihan & Motivasi 

(Variabel X1 & X2) 

Kinerja 

(Variabel Y) 

1,00-1,79 Sangat Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 

1,80-2,59 Tidak Setuju Tidak Setuju 

2,60-3,39 Cukup Setuju Cukup Setuju 

3,40-4,19 Setuju Setuju 

4,20-5,00 Sangat Setuju Sangat Setuju 

 

4.6.1. Uji Asumsi Klasik 

 Asumsi yang terlebih dahulu harus dipenuhi sebelum menggunakan 

regresi linier berganda sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel 

yang diteliti. Pengujian asumsi klasik yang digunakan terdiri atas uji normalitas, 

uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, bila 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik ,menjadi tidak valid untuk jumlah 

sample kecil(Ghozali, 2011:160). Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan uji kolmogorov-smirnov dengan kriteria pengujian adalah: 

• Jika signifikansi (sig)>α = 0.05 maka data berdistribusi normal. 

• Jika signifikansi (sig)<α = 0.05 maka data tidak berdistribusi 

normal. 

2. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, menurutGhozali 

(2011:105). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. 
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Untuk melihat terdapat atau tidaknya multikolinieritas pada model 

regresi dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai 

tolerance variable bebasnya. Jika VIF tidak melebihi 10 serta nilai 

tolerance tidak ada yang kurang dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa 

pada model regresi tidak terjadi multikolinieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji glejser, 

dan uji white. Pengujian pada penelitian ini menggunakan Grafik Plot 

antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, 

serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y 

(Ghozali, 2011: 139-143). 

4.6.2. Analisis Regresi Linear Sederhana 

 Menurut Sugiyono (2014:261), menjelaskan analisis regresi linear 

sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal satu variabel 

independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi linier sederhana 

digunakan untuk menguji sifat hubungan sebab-akibat antara variabel independen 

(X) terhadap variabel dependen (Y) yang diformulasikan dalam bentuk persamaan 

sebagai berikut: 

Y = a + bX + e 

Keterangan:  

Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a = Bilangan konstanta 
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b = Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel independen. Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) 

maka arah garis turun. 

X = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai independen. 

Nilai-nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan Rumus dibawah ini : 

a =   (Σy) (Σx²) – (Σx) (Σxy) 

.                n(Σx²) – (Σx)² 

 

b =   n(Σxy) – (Σx) (Σy) 

.                n(Σx²) – (Σx)² 

Berikut ini adalah Langkah-langkah dalam melakukan Analisis Regresi Linear 

Sederhana: 

1. Tentukan Tujuan dari melakukan Analisis Regresi Linear Sederhana 

2. Identifikasikan Variabel Faktor Penyebab (Predictor) dan Variabel Akibat 

(Response) 

3. Lakukan Pengumpulan Data 

4. Hitung  X², Y², XY dan total dari masing-masingnya 

5. Hitung a dan b berdasarkan rumus diatas. 

6. Buatkan Model Persamaan Regresi Linear Sederhana. 

7. Lakukan Prediksi atau Peramalan terhadap Variabel Faktor Penyebab atau 

Variabel Akibat. 

 

4.6.3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Yaitu untuk mengukur seberapa jauh pengaruh pelatihan kerja dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan. Analisis regresi digunakan untuk mengukur 

kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukan arah 

hubungan antara variabel dependen dengan independen (Ghozali, 2013:96). 

Dengan analisa yang digunakan analisa regresi linear berganda dengan 

menggunakan aplikasi SPSS 20 maka dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

 Dimana : 

Y  = Kinerja karyawan 

a  = Bilangan Konstanta 

b1 = Koefisien regresi pelatihan 

b2 = Koefisien regresi motivasi 

X1 = Pelatihan 

X2 = Motivasi 

e = Variabel yang tidak diteliti 

4.6.4. AnalisisKoefisien Korelasi 

 Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh variable 

lainnya yang di anggap berpengaruh dapat dikendalikan atau dibuat tetap pada 

kekuatan hubungan antara korelasi kedua variabel. Teknik analisis yang 

digunakan didalam penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi pearson 

product moment. 

Untuk menentukan hubungan antara kedua variabel yang ada, yaitu 

variabel dependen dan variabel independen, maka dilakukan uji korelasi Pearson. 

Rumus Korelasi Pearson Product Moment : 

 

𝑟𝑌𝑋 =  
𝑛 (𝛴𝑋𝑌) −  (𝛴𝑋 𝑥 𝛴𝑌)

√[𝑛𝛴𝑋2 −  (𝛴𝑋)2][𝑛𝛴𝑟2 −  (𝛴𝑌)2]
 

Keterangan : 

r = Koefisien korelasi 

X = Skor item dalam variabel 

Y = Skor semua item dalam variabel 

n = Jumlah responden 

Menurut Sugiyono (2015), kriteria untuk menentukan korelasi tersebut 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 



69 
 

Tabel 4.4 

Pedoman untuk memberikan Interprestasi Koefisien Kolerasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 -0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

4.6.5. Analisis Koefisien Determinasi 

Menurut Ghozali (2012:97), koefisien determinasi (R2) merupakan alat 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan 

kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi terletak antara nol dan satu (0 < R2< I). Nilai R2 yang 

mendekati nol menunjukkan kemampuan variabel independen sangat terbatas 

dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R2 yang mendekati 1 menunjukkan 

semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen (Ghozali, 2011). 

Hasil koefisien determinasi ini dapat dilihat secara manual dengan rumus 

koefisien determinasi adalah : 

Kd = r2 x 100% 

Dimana : 

Kd = koefisien determinasi 

r = Koefisien korelasi 

Sementara itu, untuk pedoman bagi interprestasi koefisien determinasi (tingkat 

pengaruh) menurut Sugiyono (2015), yaitu  
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Tabel 4.5 

Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi Koefisien Determinasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

82% -100% Pengaruh sangat tinggi atau kuat 

49% - 81% Pengaruh tinggi 

17% - 48% Pengaruh cukup kuat 

5% - 16% Pengaruh rendah tapi pasti 

0% - 4% Pengaruh rendah atau lemah sekali 

 

4.7.  Rancangan Uji Hipotesis 

4.7.1. Pengujian Hipotesis secara parsial (uji t) 

  Uji hipotesis secara parsial dilakukan untuk menunjukan pengaruh 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen secara konstan. 

Langkah-langkah yang digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial yaitu: 

a) Menentukan Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif 

Ho:β1=0, artinya tidak terdapat pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja. 

Ha:β1≠0, artinya terdapat pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja. 

Ho:β2=0, artinya tidak terdapat pengaruh Motivasi terhadap Kinerja. 

Ha:β2≠0, artinya terdapat pengaruh Motivasi terhadap Kinerja. 

b) Menentukan Taraf Signifikansi 

Dalam penelitian ini taraf signifikansi yang digunakan adalah α= 

0,05= 5% yang berarti memiliki kemungkinan besar hasil di dapat 

memiliki profitabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5% dengan derajat 

kebebasan df=n-k-1. 

  Keterangan: 

  df : derajat kebebasan 

  n : jumlah data 

  k : jumlah variabel independen (x) 
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1 : jumlah variabel dependen (y) 

c) Perhitungan Nilai  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

Perhitungan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel-variabel koefisien korelasi signifikan atau tidak, pengujian 

hipotesis secara simultan menurut Riduwan (2012) menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Keterangan : 

t (hitung) = statistik dengan derajat kebebasan n-2 

r  = korelasi parsial yang ditentukan 

n  = jumlah observasi atau pengamatan 

 

-t tabel                       0   t tabel 

Gambar 4.1 

Daerah peneriman dan penolakan hipotesis 

 

 

4.7.2. Pengujian Hipotesis secara simultan / total (uji F) 

Pengujian uji statistik F ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a) Merumuskan hipotesis 

H0 : β1 = β2 = 0, artinya tidak ada pengaruh pelatihan dan motivasi 

terhadap Kinerja kerja di DSS 

H1 : β1 ≠ β2 ≠ 0, artinya ada pengaruh pelatihan dan motivasi 

terhadap kinerja di DSS 

b) Menentukan tingkat signifikansi yaitu α = 5% dengan derajat 

pembilang = k, dan derajat penyebut = n – k – 1, untuk 
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menentukan nilai F tabel sebagai batas daerah penerimaan dan 

penolakan hipotesis. 

c) Menghitung nilai F hitung untuk mengetahui apakah variabel-

variabel koefisien signifikan atau tidak, dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝐹 =

𝑅2

𝐾

(1−𝑅2)

𝑛−𝑘−1

 

  Keterangan : 

  R2 = Koefisien determinasi 

  k = Jumlah variabel bebas 

  n = Jumlah sampel 

  

d) Hasil F hitung dibandingkan dengan kriteria : 

• Jika nilai F hitung ≥ F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, 

artinya antara variabel X1,X2 dan variabel Y ada pengaruhnya. 

• Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak, 

artinya antara variabel X1,X2 dan variabel Y tidak ada 

pengaruhnya. 

 

 

 


