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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode memiliki pengertian cara atau alat untuk mencapai suatu tujuan 

yang diinginkan. Penelitian adalah suatu rangkaian langkah-langkah yang 

dilakukan dengan sabar, hati-hati, terencana da sistematis serta berdasarkan ilmu 

pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah atau 

mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu dengan 

mengumpulkan, mencatat dan menganalisa informasi yang telah didapat. 

3.1  Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

explanatory. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Singarimbun (1995:5) bahwa 

explanatory research digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal variabel 

melalui pengajuan hipotesis. Explanatory research digunakan untuk menguji 

hipotesis tentang ada tidaknya hubungan dari spengembangan sumber daya 

manusia terhadap kualitas dan kinerja pada GIANT Pulosari Malang, Jawa Timur. 

Didalam penelitian ini akan dilakukan pengujian tehadap hipotesis yang telah 

dirumuskan dan sekaligus memberikan penjelasan tentang pengaruh strategi 

pengembangan sumber daya manusia terhadap kualitas dan kinerja karyawan. 

Dalam penelitian explanatory research ini menggunakan metode survei dengan 

menyebarkan kusioner kepada para responden sebagai alat pengumpul data pokok 

untuk mendapatkan informasi yang spesifik. 
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3.2  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada GIANT Pulosari Malang, Jawa Timur. 

Perusahaan ini beralamatkan Jl. Kawi Atas No. 58 Malang Kelurahan Gading 

Kasri Kecamatan Klojen Kotamadya Malang. Pemilihan lokasi penelitian ini 

disebabkan karena GIANT Pulosari Malang merupakan salah satu perusahaan 

yang lokasinya mudah dijangkau. 

3.3  Ruang Lingkup penelitian 

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian mengacu pada hubungan 

pengembangan sumber daya manusia terhadap kualitas dan kinerja pada GIANT 

Pulosari Malang. 

3.4  Jenis dan Sumber Data 

3.4.1  Jenis Data 

Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 

jenis, berdasarkan pendapat Sumarsono (2004:69) adalah : 

1. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh pengumpul 

data dari objek yang diteliti seperti hasil wawancara atau hasil 

pengisian kusioner yang biasa dilakukann oleh peneliti. Pada 

penelitian ini data primer adalah data yang diperoleh dari hasil diskusi 

dan wawancara dengan pihak GIANT Pulosari Malang, hasil kusioner 

yang diberikan kepada karyawan yang menjadi data pokok. 
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2. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan suatu data yang diperoleh secara tidak 

langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti. Pada penelitian ini data 

sekunder berupa data pendukung mengenai kualitas dan kinerja para 

karyawan serta kegiatan penerapan pengembangan sumber daya 

manusia pada GIANT Pulosari Malang. 

3.4.2  Sumber Data 

Dalam penelitian ini ada 2 sumber data yang akan digunakan yang 

berdasarkan pendapat Umar (2001: 42), yaitu : 

1. Data Internal 

Data internal merupakan data yang didapat dari dalam perusahaan atau 

organisasi dimana riset dilakukan. Dalam penelitian ini data internal 

merupakan data berupa hasil diskusi dan wawancara serta kusioner 

karyawan yang dilakukan di GIANT Pulosari Malang. 

2. Data Eksternal 

Data eksternal merupakan data yang didapatkan dari luar perusahaan 

atau organisasi dimana riset dilakukan. Pada penelitian ini data 

eksternal berupa jurnal, artikel pada website yang memuat tentang 

strategi pengembangan sumber daya manusia, kualitas dan kinerja 

karyawan. 
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3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1  Populasi 

Menurut pendapat Sugiyono (2008 :115), populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Isgiyanto (2009 :4) populasi 

merupakan suatu nilai yang memungkinkan, baik hasil menghitung atau 

mengukur, kualitatif serta kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua 

elemen himpunan data yang ingin diteliti sifatnya. Populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 40 orang yang terdiri dari seluruh karyawan tetap dan pimpinan yang 

ada di GIANT Pulosari Malang. 

3.5.2  Sampel 

Menurut Gulo (2005: 78) sampel sering disebut contoh yaitu himpunan 

bagian (subset) dari suatu populasi. Sebagai bagian dari populasi, sampel 

memberikan gambaran yang benar tentang populasi. Menurut pendapat Sugiyono 

(2008: 116) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dalam penelitian ini jumlah populasi dan sampel adalah sama, 

maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus. Penentuan 

pengambilan sampel yang ditentukan dengan penelitian ini adalah sama yaitu 40 

orang, dimana teknik sensus merupakan suatu penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan pertanyaan terstruktur/sistematis yang sama kepada banyak orang, 

untuk kemudian seluruh jawaban yang diperoleh dicatat, diolah, dan dianalisis. 
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3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Wawancara 

Menurut pendapat Sugiyono (2008: 194) wawancara adalah teknik 

pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan 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. 

2. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai cirri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara 

dan kusioner. Kalau wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi 

dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga 

objek-objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan 

observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang 

diamati tidak terlalu besar. Dan observasi yang digunakan adalah 

observasi berperanserta. Menurut Sugiyono (2008: 203) dalam 

observasi berperanserta, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan 
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apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka 

dukanya. 

3. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara member seperangkat kuesioner yang berupa pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan 

alat pengumpulan data yang efesien bila peneliti tahu dengan pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden. Menurut pendapat Sumarsono (2004: 75) daftar pertanyaan 

(questionare atau kuesioner) merupakan alat bantu yang sangat penting 

dalam kegiatan penelitian. 

3.7  Definisi Operasional dan Skala Pengukuran 

3.7.1  Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur 

atau memanipulasi suatu variabel (Idrus, 2009: 18). Definisi operasional dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Pengembangan sumber daya manusia (X) adalah suatu upaya untuk 

memperbaiki kemampuan kerja karyawan dalam kaitannya dengan 

aktivitas ekonomi yang dapat membantu karyawan dalam memahami 

suatu pengetahuan praktis dan penerapannya guna meningkatkan 

keterampilan, kecakapan dan sikap yang diperlukan organisasi dalam 
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mencapai tujuan yang juga disesuaikan dengan tuntutan pekerjaan 

yang akan diemban oleh seorang karyawan.  

Berhubungan dengan kajian yang akan diteliti, pengembangan 

karyawan dibagi menjadi indikator-indikator berikut ini : 

a) Metode Pelatihan 

• On the Job Training (berlatih sambil bekerja, bekerja 

sambil berlatih). 

• Briefing, memberikan penjelasan – penjelasan secara 

singkat atau pertemuan untuk memberikan penerangan 

secara ringkas kepada karyawan. 

b) Metode Pendidikan 

• Perusahaan memberikan kesempatan bagi setiap 

karyawan untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan 

divisi yang ditekuni. 

• Perusahaan memberikan kesempatan  bagi setiap 

karyawan untuk mengembangkan potensi karir 

karyawan dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu. 

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (Z) mengacu pada pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skill) dan kemampuan (Matutina, 2001: 

205). Dalam penelitian ini kualitas sumber daya manusia di bagi 

menjadi beberapa indikator, yaitu : 

a) Pengetahuan (Knowledge) 
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Kemampuan yang berorientasi pada intelejensi dan daya fikir 

serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan. 

b) Keterampilan (Skill) 

Kemampuan dan peguasaan teknis operasional karyawan. 

c) Kemampuan (Ability) 

Kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang 

dimiliki seorang karyawan. 

3. Kinerja karyawan (Y) merupakan hasil atau tingkat keberhasilan 

seseorang secara keseluruhan untuk menyelesaikan tugas atau 

pekerjaan dengan derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu 

dan dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan 

dan bagaimana mengerjakannya selama periode tertentu di dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan 

seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah 

ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Dalam 

penelitian ini kinerja karyawan dapat diukur oleh beberapa indikator, 

yaitu : 

a) Kuantitas kerja 

Jumlah pekerjaan yang dihasilkan dibandingkan dengan waktu 

yang digunakan. 

b) Kualitas kerja 

Mutu pekerjaan yang di hasilkan oleh karyawan untuk setiap 

pekerjaan. 

c) Kerja sama 
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Kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan sikap yang 

konstruktif dalam tim. 

d) Pemahaman terhadap tugas 

Pengetahuan atas pekerjaan, kejelasan pengetahuan atas 

tanggung jawab pekerjaan yang menjadi tugas karyawan. 

e) Inisiatif 

Semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dalam 

memperbesar tanggung jawab. 

f) Kehandalan 

• Kemampuan karyawan dalam menganalisis 

data/informasi. 

• Kemampuan/kegagalan karyawan dalam menggunakan 

mesin atau peralatan. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel 

penelitian 
Indikator Item Skala 

 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia (X) 

 

Pelatihan 

 

 

 

 

 

Pendidikan 

 

1. Perusahaan melaksanakan pelatihan 

melalui On The Job Training 

kepada setiap karyawan. 

2. Perusahaan melakukan briefing 

setiap pagi. 

 

1. Perusahaan memberikan 

kesempatan bagi setiap karyawan 

untuk mendapatkan pendidikan 

sesuai dengan divisi yang ditekuni. 

2. Perusahaan memberikan 

kesempatan  bagi setiap karyawan 

untuk mengembangkan potensi karir 

karyawan dalam bidang-bidang 

pengetahuan tertentu. 

 

 

Likert 
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Kualitas Sumber 

Daya Manusia (Z) 

Pengetahuan 

(Knowledge) 

 

 

 

 

 

 

 

Keahlian 

(Skill) 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

(Abilities) 

1. Anda memiliki kemampuan 

intelejensi dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang dibebankan kepada 

anda 

2. Anda memiliki kemampuan 

konseptual dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang dibebankan kepada 

anda. 

 

1. Tingkat kemampuan teknis yang 

anda miliki sesuai dengan standar 

yang diinginkan oleh perusahaan. 

2. Tingkat kemampuan non-teknis 

yang anda miliki sesuai dengan 

standar yang diinginkan oleh 

perusahaan. 

 

1. Anda berusaha mencapai tingkat 

prestasi kerja yang tinggi di 

perusahaan. 

2. Anda mampu membangun rasa 

kedisiplinan dalam diri anda selama 

bekerja. 

 

Likert 

 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

 

 

Kuantitas 

kerja 

 

 

 

Kualitas kerja 

 

 

 

Kerja sama 

 

 

Pemahaman 

terhadap tugas 

 

 

Inisiatif 

 

 

 

Kehandalan 

 

Anda mampu menyelesaikan beban 

pekerjaan anda sesuai jumlah yang 

ditentukan dalam kurun  waktu yang 

singkat. 

 

Anda mampu mencapai standar mutu 

untuk setiap pekerjaan yang anda 

selesaikan. 

 

Anda mampu dalam menjalin kerjasama 

dengan karyawan  lain. 

 

Anda mampu menguasai pengetahuan 

atas pekerjaan dan tanggung jawab 

pekerjaan yang menjadi tugas anda. 

 

Anda mampu melaksanakan tugas-tugas 

baru dalam memperbesar tanggung 

jawab anda. 

 

1. Anda mampu dalam menganalisis 

data/informasi yang berkenan 

dengan bidang pekerjaan anda. 

2. Anda mampu dalam menggunakan 

berbagai peralatan/mesin di 

perusahaan. 

 

Likert 

Sumber : data diolah 2011 
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3.7.2  Skala Pengukuran 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. 

Setiap instrumen mempunyai skala pengukuran. Menurut pendapat Sugiyono 

(2008: 131) skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, 

sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan 

data kuantitatif. 

Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah skala 

interval. Skala interval merupakan skala yang memiliki urutan dan interval/jarak 

yang sama antar kategori dengan titik-titik terdekatnya. Antara kategori yang satu 

dengan yang lainnya ada keterikatan, yaitu urutan, seperti lebih besar atau lebih 

kecil daripada kategori lain dengan jarak sama di kategori terdekat. 

Sedangkan skala Likert merupakan salah satu contoh skala sikap dari skala 

interval. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Pada penelitian ini 

kuisioner yang disusun diberi skor atau nilai sebagai berikut : 

Sangat setuju (SS)  : Skor 5 

Setuju (S)  :  Skor 4 

Netral (N)  : Skor 3 

Tidak Setuju (TS)  : Skor 2 

Sangat tidak setuju  (STS) : skor 1 
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3.8  Pengujian Instrumen Penelitian 

Menurut pendapat Jogiyanto (2008) instrumen yang dibuat harus 

mengukur senyatanya dan seakuratnya apa yang harus diukur dari konsep. Agar 

data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang tinggi untuk menguji ketepatan 

hipotesis yang disusun, maka kuisioner harus diuji validitas dan realibilitasnya. 

Suatu kuisioner dapat dikatan valid (sah) jika pertanyaan pada suatu kuisioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisioner tersebut. 

Sedangkan suatu kuisioner tersebut dikatakan realibel (andal) jika jawaban 

responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Pengujian validitas dan realibilitas adalah proses menguji butir-butir 

pertanyaan yang ada didalam kuisioner, apakah isi dari butir-butir pertanyaan 

tersebut valid dan realibel. Apabila terdapat butir-butir yang tidak valid dan 

realibel, maka butir-butir tersebut dibuang dan diganti dengan pertanyaan yang 

lain. Untuk menguji kuisioner dalam penelitian ini menggunakan alat/aplikasi 

analisis SPSS for windows. 

3.8.1  Uji Validitas 

Menurut pendapat Isgiyanto (2009:7) validitas berasal dari kata validity 

yang memiliki pengertian sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam mengukur suatu data. Kuisioner dapat dikatan valid jika pertanyaan dalam 

suatu angket atau kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuisioner atau angket tersebut. Menurut Jogiyanto (2008:36) 

pengukuran dikatan valid apabila dapat mengukur tujuannya dengan nyata atau 

benar. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 
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kevalidan suatu instrument. Suatu instrument dikatan valid jika mempunyai 

validitas yang tinggi. Suatu instrument dikatakan kurang valid jika memiliki 

validitas rendah. Sebuah instrument valid apabila dalam mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas menunjukkan sejauh 

mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas 

yang dimaksud. 

Dalam pengujian validitas instrument penelitian, dilakukan dengan cara 

memasukkan butir-butir hasil jawaban responden untuk masing-masing variabel 

ke dalam perhitungan realibility analysis program SPSS. Kemudian nilai r hasil 

perhitungan dibandingkan dengan nilai r table Product Moment Pearson dalam 

level signifikan 5%. Apabila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0.05 (5%), 

maka butir atau variabel tersebut valid dan demikian sebaliknya. Menurut Masrun 

dalam Sugiyono (2008: 178) jika nilai korelasi lebih besar dari 0,3 maka hasil 

instrument penelitian yang digunakan adalah valid. 

Nilai r dapat diketahui dengan menggunakan rumus Korelasi Product 

Moment Pearson dengan rumus sebagai berikut : 

��� � ���� 	
��������
����� 	 ����������� 	 ������ 

Keterangan : 

r  = koefesien korelasi 

N = banyaknya sampel 

X = skor total item X 
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Y = skor total item Y 

3.8.2  Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan 

konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Menurut 

Singarimbun (1999: 140) realibilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan 

sejauh mana instrument dapat dipercaya dan diandalkan. Sedangkan menurut 

Isgiyanto (2009: 8) realibilitas memiliki pengertian suatu ukuran yang 

menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan 

pengukuran sua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang 

sama pula. 

Untuk menguji reliabilitas, dapat digunakan rumus Alpha Cronbach 

dengan rumus (Arikunto, 2002: 171) : 

��� � � �
� 	 �� �

������� � 

Keterangan : 

r11   = realibilitas instrument 

k     = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

���  = jumlah varians butir 

���  = varians total 



65 

 

Setelah dilakukan perhitungan maka suatu instrument dapat dikatan andal 

(reliable bila memiliki koefesien kenadalan realibilitas sebesar 0,6 atau lebih, 

Arikunto, 2002: 171). Apabila Alpha lebih kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak 

rliabel dan sebaliknya. Uji reliabilitas akan menggunakan program SPSS. 

3.8.3 Uji Normalitas 

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan analisis 

parametrik yaitu uji normalitas data populasi (Sudarmanto, 200: 105; Riduwan, 

2006: 179; dan Umar, 2003:144). Pengujian normalitas distribusi data populasi 

dilakukan dengan menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov. Alat uji ini biasa 

disebut dengan uji K-S yang tersedia dalam program SPSS dengan menggunakan 

fungsi Explore. Uji normalitas sampel baik yang menggunakan rumus 

Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk menghasilkan besaran statistik dan 

taraf kepercayaan (Significance Level), jika ditemukan besaran 0.000 atau jauh 

lebih kecil dari taraf kepercayaan yang ditentukan, misalnya 0.05, maka besaran 

ini menunjukkan bahwa data sampel berdistribusi normal (Amir, 2006: 22). 

3.8.4  Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolinieritas artinya terdapat korelasi linear sempurna atau pasti 

diantara dua atau lebih variabel independen. Artinya multikolinearitas 

menyebabkan standar deviasi masing-masing koefisien regresi akan sangat besar 

sehingga membuat bias tingkat signifikan pengaruh variabel dependen. Hal ini 

menyebabkan kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itulah harapannya tidak 

terjadi multikolinieritas (non multikolinieritas). Non multikolinieritas berarti 
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antara variabel independen dalam model regresi tidak salng berhubungan secara 

sempurna atau mendekati sempurna. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai 

Variance Inflation Factor (VIF). Ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Bila VIF 

lebih kecil dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. 

3.8.5  Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apajah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan/perbedaan varians dari residual pengamatan yang 

lain. Jika varians residual di satu pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika varians tersebut berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas terjadi karena perubahan situasi yang tidak tergambarkan 

dalam spesifikasi model regresi. Heteroskedastisitas terjadi jika residual tidak 

memiliki varians yang konstan. Model yang paling baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas (homoskedastisitas). Pemeriksaan terhadap gejala 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat pola diagram pencar pada grafik scatter 

plot (diagram pencar). 

Cara pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut : 

a) Jika titik-titik membentuk pola-pola tertentu yang teratur maka 

regresi mengalami gangguan heteroskedastisitas. 

b) Jika titik-titik tidak membentuk pola tertentu yang jelas dan 

menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka nol pada 

sumbu Y maka regresi tidak mengalami gangguan 

heteroskedastisitas. 
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3.8.6  Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat merupakan fungsi linier atau tidak. Uji linieritas dilakukan 

melalui metode scatter plot (diagram pancar). Menurut Santoso (2001) hasil uji 

linieritas dari variabel bebas terhadap variabel terikat akan terpenuhi jika diantara 

nilai resudial dan nilai prediksinya tidak membentuk pola tertentu. 

3.9  Analisis Data 

3.9.1  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis path 

dengan bantuan perhitungan melalui program SPSS. 

3.9.2  Analisis Jalur (Path Analysis) 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

jalur (path analysis) dengan bantuan perhitungan melalui program SPSS. Analisis 

jalur merupakan suatu bentuk penerapan dari regresi yang menggunakan diagram 

jalur sebagai petunjuk terhadap pengujian hipotesis yang kompleks. Analisis jalur 

(path analysis) digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat berdasarkan 

pada pengetahuan, perumusan teori dan asumsi, juga dapat digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian serta menafsirkan hubungan tersebut. Menurut 

Riduwan dan Engkos (2008: 2) analisis jalur ini dikembangkan sebagai suatu 

metode untuk mempelajari pengaruh langsung maupun tidak langsung dari 

variabel independen (eksogen) terhadap variabel dependen (endogen). Pengaruh 

langsung merupakan arah hubungan yang langsung antar variabel tanpa variabel 
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lain, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui variabel lain. Untuk melihat 

besarnya pengaruh langsung antar variabel dengan menggunakan koefisien regresi 

yang distandarisasi. Adapun besarnya pengaruh tidak langsung dalam analisis 

jalur adalah dengan cara mengalihkan koefesien jalur pengaruh langsung variabel 

independen terhadap variabel antara dan koefisien jalur pengaruh langsung 

variabel antara dengan variabel analisis terhadap variabel independen. Signifikan 

dari pengaruh tidak langsung dapat dilihat dari signifikasi pada jalur pertama 

dengan signifikan dari variabel perantara dengan variabel dependen (Solimun, 

2002). Berdasarkan penjelasan diatas, alasan digunakan analisis jalur (path 

analysis) dalam penelitian ini karena penulis ingin melakukan kajian tentang 

pengaruh langsung strategi pengembangan sumber daya manusia terhadap kualitas 

kerja dan kinerja karyawan serta ingin mengetahui pengaruh tidak langsung 

strategi pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan melalui 

kualitas kerja, seperti Nampak pada gambar 3.1 berikut ini : 

Gambar 3.1 

Model Jalur Analisis 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah 2011 

Keterangan : 

X  : Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia (X) 

Kualitas Sumber 

Daya Manusia (Z) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

P2 

P1 
P3 
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Z  : Kualitas Kerja 

Y  : Kinerja Karyawan 

P1, P2, P3 : Koefisien Jalur 

Pendugaan parameter atau perhitungan koefisien path, perhitungan 

koefisien pada model rekursif panah satu arah adalah regresi yang dibakukan, 

secara parsial setiap persamaan. Dari perhitungan ini diperoleh koefisien secara 

langsung, sedangkan untuk mencari pengaruh tidak langsung antara variabel-

variabel dapat dicari dengan mengalikan koefisien path (β) (Sarwono, 2007: 78). 

Persamaannya adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh langsung pengembangan sumber daya manusia terhadap 

kualitas kerja = P1 

2. Pengaruh langsung pengembangan sumber daya manusia terhadap 

kinerja karyawan = P2 

3. Pengaruh langsung kualitas kerja terhadap kinerja karyawan = P3 

4. Pengaruh tidak langsung pengembangan sumber daya manusia 

terhadap kinerja karyawan melalui kualitas kerja = P4 = (P1 x P3) 

Menurut Riduwan dan Engkos (2008: 2) asumsi yang mendasari path 

analysis adalah sebagai berikut : 

1. Pada model path analysis hubungan antar variabel adalah bersifat 

linier, adaptif dan bersifat normal. 

2. Hanya sistem aliran kausal ke satu arah artinya tidak ada arah 

kausalitas yang terbalik. 
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3. Variabel terikat (endogen) minimal dalam skala ukur interval dan 

ratio. 

4. Menggunakan sampel probability sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel untk memberikan peluang yang sama pada 

setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

5. Observed variables diukur tanpa kesalahn (instrument pengukuran 

valid dan reaibel) artinya variabel yang diteliti dapa diobservasi 

secara langsung. 

6. Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan 

benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan 

artinya model teori yang dikaji atau diuji berdasarkan kerangka 

teoritis tertentu yang mampu menjelaskan hubungan kausalitias 

antar variabel yang diteliti. 

3.9.3  Uji Validasi Model 

Uji ini digunakan untuk menguji apakah model jalur yang dipakai sudah 

sesuai atau sudah tepat dengan melihat perbedaan koefisien-koefisien jalur < 0,05 

maka dapat dianggap model jalur (path model) tersebut tepat digunakan. Namun 

sebaliknya, apabila perbedaan nilai koefisien-koefisien jalur > 0,05 maka dapat 

dianggap bahwa jalur model (path model) tidak tepat digunakan atau sebagian 

jalur path ada yang tidak digunakan. 
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3.9.4  Pengujian hipotesis (Uji t) 

Untuk menguji kebenaran hipotesis langkah yang digunakan adalah 

pengujian secara parsial melalui uji t. adapun rumusan hipotesis dengan 

menggunakan uji t adalah sebagai berikut : 

H0 :   bi = b2 = 0 

Ha :   bi ≠ 0 

Pengujian dengan uji t adalah dengan membandingkan thitung (th) dengan 

ttabel (tt) pada α = 0,05. Apabila hasil perhitungannya menunjukkan : 

a. th ≥ tt, maka hasil H0 ditolak dan Ha diterima 

Artinya variasi variabel bebas (endogen) dapat menerangkan variabel 

terikat (eksogen) dan terdapat pengaruh diantara kesua variabel yang 

diuji. 

b. th < tt, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Artinya variasi variabel bebas (endogen) tidak dapat menerangkan 

variabel terikat (eksogen) dan terdapat pengaruh diantara kedua 

variabel yang diuji. 


