
PENGAR

KE

KO

RUH PROG

ERJA KARY

Diajuk

ONSENTRA

FA

GRAM PELA

YAWAN PA

D

SEKAR 

NIM. 1

kan sebagai s

 derajat

JURUSA

ASI MANAJE

AKULTAS E

UNIVERS

M

ATIHAN TE

ADA BANK 

Disusun oleh:

SARI BASH

10502020111

SKRIPSI 

salah satu sy

t sarjana eko

 

AN MANAJ

EMEN SUM

 

EKONOMI D

SITAS BRAW

MALANG

2014 

ERHADAP P

DAERAH L

: 

HIROH 

11015 

arat untuk m

onomi 

 

JEMEN 

MBER DAYA

DAN BISNI

WIJAYA 

PRODUKTI

LAMONGA

meraih 

A MANUSI

IS 

IVITAS 

AN 

IA 











RIWAYAT HIDUP 

Nama    : Sekar Sari Bashiroh 

 Jenis Kelamin  : Perempuan 

Agama    : Islam  

Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 13 Januari 1992 

Alamat   :Desa Banjarmadu Rt 01/Rw 04 Kec. Karanggeneng

      Kab. Lamongan  

Riwayat pendidikan 

1. TK (taman kanak-kanak) muslimat NU simo sungailebak, 1996-1998. 

2. MI (madrasah ibtidaiyah) tarbiyatul banat simo sungailebak, 1998-2004. 

3. Mtsn (madrasah stanawiyah negeri) model babat, 2004-2007. 

4. SMA (sekolah menengah atas) unggulan 1 bpp-teknologi darul ulum 

jombang, 2007-2010. 

5. S1 manajemen fakultas ekonomi dan bisnis universitas brawijaya 2010-

sekarang. 

 



i 
 

KATA PENGANTAR 

 Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

berkah dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Pengaruh Program Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan pada Bank Daerah Lamongan”.  

 Adapun tujuan dari penulisan Skripsi adalah untuk memenuhi syarat 

dalam mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 

 Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari 

banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan 

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Ibu Dr. Sumiati SE., M.Si., Selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.  

2. Bapak Prof. Armanu, SE.,M.Sc.,Ph.D selaku dosen pembimbing dalam 

penulisan skripsi ini.  

3. Bapak Prof. Dr. Achmad Sudiro , SE.,ME dan Dr. Noermijati, SE.,MTM 

selaku dosen penguji. 

4. Kedua Orang Tua yang telah memberikan do’a, dukungan dan motivasi.  

5. Teman - teman Angkatan 2010 Jurusan Manajemen khusunya broni Ratih, 

mak sukma, Ibnu, dan semua pihak yang turut membantu memberikan 

saran-saran terbaik bagi penyelesaian skripsi ini. 



ii 
 

6. Untuk mas Oob kanda ku terimakasih untuk motivasi dan dukungan yang 

diberikan. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan 

skripsi ini. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga 

tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, bagi almamater, dan 

bagi ilmu pengetahuan manajemen. 

Malang, 22 Juli 2014 

 

                                                                                                         Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

DAFTAR ISI 

          

 Halaman 

Kata Pengantar ............................................................................................................ i 

Daftar Isi ..................................................................................................................... iii 

Daftar Tabel .............................................................................................................. viii 

Daftar Gambar ........................................................................................................... ix 

Daftar Lampiran ........................................................................................................ x 

Bab I     : Pendahuluan                   

1.1. Latar Belakang .................................................................................... 1 

1.2. Rumusan Masalah ............................................................................... 7 

1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................. 7 

1.4.Manfaat Penelitian ................................................................................ 7 

1.5. Sistematika Penulisan .......................................................................... 8 

Bab Ii     : Landasan Teori 

2.1. Penelitian Terdahulu........................................................................... 10 

2.2.Pelatihan 

2.2.1. Pengertian Pelatihan ............................................................... 11 

2.2.2. Manfaat Pelatihan ................................................................... 13 

2.2.3. Tujuan Pelatihan ..................................................................... 13 

2.2.4. Komponen Pelatihan .............................................................. 18 



iv 
 

2.2.5. Jenis Pelatihan ........................................................................ 18 

2.2.6. Proses Pelatihan ...................................................................... 20 

2.2.7. Prinsip Pelatihan ..................................................................... 21 

2.2.8. Metode Pelatihan .................................................................... 24 

2.2.9. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Berperan Dalam 

Pelatihan ................................................................................. 29 

2.2.10. Evaluasi Program Pelatihan ................................................... 32 

2.3. Produktivitas 

2.3.1. Pengertian Produktivitas ........................................................ 37 

2.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas ................. 39 

2.3.3. Indikator Produktivitas ........................................................... 40 

2.3.4. Upaya Peningkatan Produktivitas .......................................... 42 

2.4. Hubungan Pelatihan Dengan Produktivitas ........................................ 44 

2.5. Kerangka Berpikir .............................................................................. 45 

2.6. Hipotesis .............................................................................................. 46 

Bab III Metode Penelitian 
 

3.1. Jenis Penelitian ..................................................................................... 48 

3.2. Populasi ................................................................................................ 48 

3.3. Sampel .................................................................................................. 49 

        3.3.1. Metode Pengambilan Sampel .................................................... 49 

3.4. Lokasi Penelitian .................................................................................. 50 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

       3.5.1. Jenis Data .................................................................................... 50 

       3.5.2. Sumber Data ............................................................................... 50 



v 
 

       3.5.3. Teknik Pengumpulan Data ......................................................... 51 

3.6. Variabel Penelitian ............................................................................... 52 

3.7. Definisi Operasional Variabel .............................................................. 53 

3.8. Pengukuran Variabel ............................................................................ 56 

3.9. Uji Instrument Penelitian 

       3.9.1. Uji Validitas ................................................................................ 57 

       3.9.2. Uji Reliabilitas ............................................................................ 58 

3.10.Metode Analisis Data 

3.10.1. Uji Asumsi Klasik 

         3.10.1.1. Uji Normalitas ..................................................................... 59 

         3.10.1.2. Uji Heteroskedastisitas ........................................................ 60 

         3.10.1.3. Uji Multikolinearitas............................................................ 61 

3.10.2. Analisis Regresi Linear Berganda ................................................... 61 

3.11. Koefisien Determinasi R2 ................................................................... 62 

3.12. Uji Hipotesis ....................................................................................... 63 

3.13. Uji Dominan ....................................................................................... 65 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  4.1.Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan .................................................... 66 

4.1.2. Visi Dan Misi Bank Daerah Lamongan ..................................... 70 

4.1.3. Motto Dan Slogan Bank Daerah Lamongan .............................. 71 

4.1.4. Makna Logo Bank Daerah Lamongan ....................................... 72 

4.2. Gambaran Umum Responden 

4.2.1. Deskripsi Responden Berdasarkan Janis Kelamin ..................... 73 

4.2.2. Deskripsi Respponden Berdasarkan Usia ................................... 73 

4.2.3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan .......................... 74 



vi 
 

4.2.4. Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja ......................... 75 

4.2.5. Deskripsi Responden Berdasarkan Status .................................. 76 

4.3. Distribusi Variabel Penelitian 

4.3.1. Distribusi Frekuensi Variabel Materi Pelatihan (X1) ................. 77 

4.3.2. Distribusi Frekuensi Variabel Pelatih (X2) ................................. 79 

4.3.3. Distribusi Frekuensi Variabel Metode Pelatihan (X3) ................ 82 

4.3.4. Distribusi Frekuensi Variabel Produktivitas Kerja (Y) .............. 84 

4.4. Uji Instrument Penelitian 

4.4.1. Uji Validitas................................................................................ 87 

4.4.2. Uji Reliabilitas ............................................................................ 88 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

4.5.1. Uji Normalitas ............................................................................... 89 

4.5.2. Uji Heteroskedastisitas ................................................................. 90 

4.5.3. Uji Multikolinearitas ..................................................................... 91 

4.6. Analisis Regresi Linear Berganda .......................................................... 92 

4.7. Koefisien Determinasi R2 ....................................................................... 95 

4.8. Uji Hipotesis Pertama (Uji F) ................................................................. 96 

4.8.1. Uji Hipotesis Kedua (Uji T) .......................................................... 97 

4.9. Uji Dominan ............................................................................................ 99 

4.10. Pembahasan Hasil Penelitian .............................................................. 100 

4.10.1.Pembahasan Secara Simultan Pengaruh Pelatihan (Materi 
Pelatihan, Pelatih, Metode Pelatihan Terhadap Produktivitas 
Kerja ..........................................................................................  101 

4.10.2.Pembahasan Pengaruh Parsial Variabel Materi Pelatihan Terhadap 
Produktivitas Kerja ................................................................... 102 

4.10.3.Pembahasan Pengaruh Parsial Variabel Pelatih Terhadap 
Produkivitas Kerja ..................................................................... 102 



vii 
 

4.10.4.Pembahasan Pengaruh Parsial Variabel Metode Pelatihan 
Terhadap Produktivitas Kerja ................................................... 103 

4.10.5.Pembahasan Variabel yang Berpengaruh Dominan Terhadap 
Produktivitas Kerja ................................................................... 104 

Bab V Penutup 

5.1. Kesimpulan ......................................................................................................... 107 

5.2. Saran .................................................................................................................... 108 

DaftarPustaka ........................................................................................................... 110 
Lampiran .................................................................................................................. 113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



viii 
 

DAFTAR TABEL 

                                                                                                                                   

Halaman 

Tabel 2.1.      Penelitian Terdahulu ........................................................................ 10 

Tabel 3.1.      Variabel, Indikator, dan Item ........................................................... 56 

Tabel 3.3.      Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas .............................................. 59 

Tabel 4.1.      Jenis Kelamin Responden ................................................................ 73 

Tabel 4.2.      Responden Berdasarkan Usia........................................................... 73 

Tabel 4.3.      Pendidikan Terkhir Responden ........................................................ 74 

Tabel 4.4.      Masa Kerja Responden .................................................................... 75 

Tabel 4.5.      Status Responden ............................................................................. 76 

Tabel 4.6.      Distribusi Frekuensi Variabel Materi Pelatihan (X1) ....................... 77 

Tabel 4.7.      Distribusi Frekuensi Variabel Pelatih (X2) ...................................... 80 

Tabel 4.8.      Distribusi Frekuensi Variabel Metode Pelatihan (X3) ..................... 82 

Tabel 4.9.      Distribusi Frekuensi Variabel Produktivitas Kerja (Y).................... 84 

Tabel 4.10.    Hasil Uji Validitas Instrument ......................................................... 88 

Tabel 4.11.    Hasil Uji Reliabilitas Instrument...................................................... 89 

Tabel 4.12.   Hasil Uji Multikolinearitas ............................................................... 91 

Tabel 4.13.    Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .......................................... 93 

Tabel 4.14.     Hasil Koefisien Determinasi R2 ...................................................... 95 

 Tabel 4.15.   Hasil Uji F Pengaruh Program Pelatihan Terhadap Produktivitas 

Kerja      ........................................................................................... 97 

Tabel 4.16.    Hasil Uji T Analisis Regresi Berganda ........................................... 98 

Tabel 4.17.    Ringkasan Hasil Analisis Regresi ................................................. 100 



ix 
 

DAFTAR GAMBAR 

                                                                                                                           Halaman 

Gambar 2.1.     Proses Pelatihan............................................................................. 20 

Gambar 2.2.     Proses Pelatihan............................................................................. 21 

Gambar 2.3.     Tahapan Evaluasi Pelatihan .......................................................... 36 

Gambar 2.4.      Kerangka Berpikir ........................................................................ 45 

Gambar 2.5.      Kerangka Hipotesis ...................................................................... 46 

Gambar 4.1.      Logo Bank Daerah Lamongan ..................................................... 72 

Gambar 4.2.       Histogram Hasil Normalitas ........................................................ 90 

Gambar 4.3.       Hasil Pengujian Heteroskedastisitas ........................................... 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

                                                                                                                      Halaman 

Lampiran 1    Kuisioner ............................................................................................. 113 

Lampiran 2    Frekuensi ............................................................................................. 118 

Lampiran 3    Validitas ............................................................................................... 123 

Lampiran 4   Reliabilitas ............................................................................................ 127 

Lampiran 5    Uji Normalitas ..................................................................................... 128 

Lampiran 6    Uji Heteroskedastisitas ........................................................................ 129 

Lampiran 7    Analisis Regresi Linear Berganda ....................................................... 130 



“Pengaruh Program Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 
Pada Bank Daerah Lamongan” 

Oleh:   

Sekar Sari Bashiroh (105020201111015) 
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RINGKASAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
program pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan pada Bank Daerah 
Lamongan.  

 Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 50 responden yang diambil 
dari karyawan Bank Daerah Lamongan. Pengambilan sampel menggunakan 
metode probability sampling dan yang digunakan adalah Random sampling. 

 Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini berupa uji validitas, uji 
reliabilitas, uji asumsi klasik yang berupa uji normalitas, uji heteroskedastisitas, 
uji multikolinearitas. Uji hipotesis dilakukan menggunakan uji f, uji t dan uji 
dominan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. 

 Hasil penelitian menunjukkan pelatihan yang terdiri dari variabel materi 
pelatihan (X1), pelatih (X2) dan metode pelatihan (X3) berpengaruh nyata terhadap 
produktivitas kerja karyawan Bank Daerah Lamongan. Sedangkan secara parsial 
menunjukkan hasil bahwah hanya pelatih (X2) dan metode pelatihan (X3) yang 
berpengaruh nyata terhadap produktivitas kerja karyawan Bank Daerah 
Lamongan. 

 Variabel metode pelatihan (X3) merupakan veriabel yang berpengaruh  
dominan terhadap produktivitas kerja karyawan Bank Daerah Lamongan. 

 

 

 

Kata kunci: pelatihan, materi pelatihan, pelatih, metode pelatihan, 
produktivitas kerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Pada era globalisasi saat ini persaingan antar Negara terjadi dalam berbagai 

sektor, salah satunya yang sangat menonjol adalah persaingan di bidang ekonomi, 

persaingan dalam sektor ini diantaranya adalah persaingan pada sektor  jasa 

perbankan. Lebih-lebih dalam rangka menyongsong era The ASEAN Community 

2015 atau Asian Economic Integration 2015, Agar dapat memenangkan 

persaingan dengan baik, dunia perbankan sebagai perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayananya kepada 

nasabah, hal demikian dapat dicapai manakala sumber daya manusianya 

berkualitas dan unggul sehingga perbankan sebagai perusahaan jasa mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan, produktivitas dan efesiensi dalam kegiatan 

operasionalnya. 

 Untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan, sumber daya manusia 

merupakan salah satu instrumen penting, karena manusia merupakan faktor 

penggerak utama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia 

yang berkompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena 

hanya dengan sumber daya manusia yang berkualitaslah proses-proses manajerial 

dalam perusahaan akan dapat berjalan dengan baik, apakah itu terkait 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi dalam upaya menjamin 

tercapainya dan terwujudnya tujuan organisasi atau perusahaan. 
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 Tetapi sekedar  sumber daya manusia unggul saja belumlah cukup karena 

tidak selalu sumber daya yang berkualitas mampu bekerja dengan baik, hal ini 

karena setiap organisasi atau perusahan memiliki karakteristik pola dan jenis 

pekerjaan yang tidak sama, dibutuhkan sikap dan keahlian tertentu, dunia 

perbankan tentu berbeda dengan dunia usaha lain. Karena itu agar sumber daya 

manusia bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkinerja sebagaimana 

yang diinginkan  perusahaan maka dipandang penting perusahaan  melaksanakan 

program pelatihan untuk meningkatkan  kinerja karyawan  baik secara kuantitas 

maupun kualitas sehingga kinerjanya semakin efektif dan efisien.  

 Menurut Mangkuprawira (2002), Pelatihan bagi karyawan merupakan 

sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar 

karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya 

dengan semakin baik, dan sesuai dengan standar.  

 Melalui pelatihan, karyawan terbantu dalam mengerjakan pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya, dapat meningkatkan keseluruhan karir karyawan, 

dan membantu mengembangkan tanggung jawabnya dimasa yang akan datang 

sesuai dengan standar perusahaan yang telah ditetapkan. Dalam rangka proses 

pelatihan perlu dilaksanakan penilaian kebutuhan pelatihan tersebut, tujuan 

maupun sasaran program, isi program dan prinsip belajar. 

  Dengan adanya pelatihan diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja 

karyawan sekaligus menjadikan  produktivitas kerja karyawan meningkat, hal ini  

dikarenakan karyawan telah mempunyai keahlian-keahlian yang cukup untuk 

mencapai tujuan organisasional perusahaan.  
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 Pelatihan yang dilakukan dapat ditujukan kepada karyawan baru maupun 

pada karyawan lama. Seperti yang dikemukakan Manullang dan Amh Manullang 

(2008), dalam suatu perusahaan baru dimana ditempatkan pegawai baru untuk 

sesuatu jabatan tertentu, atau dimana pegawai lama ditugaskan memangku jabatan 

baru, bila diharapkan pegawai tersebut sukses mengerjakan tugas-tugasnya, 

perlulah pegawai tersebut dididik atau dilatih terlebih dahulu.  

 Memang seorang pegawai yang ditugaskan untuk menduduki suatu jabatan 

tertentu, tentu sudah mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian, namun 

hal itu pada umumnya belum cukup bagi sebuah perusahaan, agar pegawai 

tersebut mampu mengerjakan tugasnya dengan baik oleh perusahaan dianggap 

masih diperlukan adanya pelatihan khusus. 

 Handoko (2001), mengemukakan bahwa para karyawan baru telah 

menjalani orientasi yang komperhensif, mereka jarang melaksanakan pekerjaan 

dengan memuaskan. Mereka harus dilatih dan dikembangkan dalam bidang dan 

tugas-tugas tertentu. Begitu pula pada karyawan lama yang telah berpengalaman 

mungkin memerlukan pelatihan untuk mengurangi atau menghilangkan 

kebiasaan-kebiasaan kerja yang jelek atau untuk mempelajari ketrampilan-

ketrampilan baru yang akan meningkatkan prestasi kerja mereka. 

 Dengan adanya pelatihan pada karyawan lama maupun baru  dalam suatu 

organisasi atau perusahaan, maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan dan dapat mengurangi intensitas kesalahan dalam pengerjaan tugas 

mereka. 
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 Mathis dan Jackson (2002), mengatakan bahwa dalam sejumlah keadaan, 

pelatihan yang efektif sering menghasilkan tercapainya produktivitas yang lebih 

dibandingkan dengan biaya untuk pelatihan. 

 Dalam melaksanakan program pelatihan yang efektif akan mampu 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan melampaui biaya yang dikeluarkan 

untuk pelatihan tersebut sehingga dengan demikian akan lebih meningkatkan 

keuntungan perusahaan.  

 Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan 

keahlian, konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan :  Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, 

memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, 

produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan 

keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. 

Pelatihan terdiri dari serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan 

keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang. 

Pelatihan berkenaan dengan perolehan keahlian atau pengetahuan tertentu. 

 Wibisono (2007), mengemukakan bahwa produktivitas adalah rasio 

keluaran terhadap masukan. Merupakan ukuran efisiensi dalam menggunakan 

sumber daya organisasi yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa. 

Semakin besar angka rasio semakin besar efisiensi. 

Menurut pendapat Atmosoeprapto (2001), produktivitas adalah ukuran 

sejauh mana sumber-sumber daya alam, teknologi dan manusia dipergunakan 
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dengan baik dan dapat mewujudkan hasil tertentu yang diinginkan, secara singkat 

dapat dikatakan produktivitas adalah ukuran mengenai apa yang diperoleh dari 

apa yang diberikan, seberapa jauh masukan (input) dapat menghasilkan keluaran 

(output), baik kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan standar baku yang telah 

ditetapkan. 

Dengan tercapainya suatu produktivitas kerja karyawan maka secara 

otomatis kinerja karyawan dalam suatu perusahaan tersebut dapat berjalan secara 

efisien. Hal tersebut dapat terlihat dari ukuran keluaran terhadap masukan. 

Berbagai pendapat diatas menunjukan bahwa pelatihan terhadap karyawan 

sebuah perusahaan memegang peranan penting dalam menjadikan karyawan 

menjadi berkeahlian tertentu, bersikap dan berkepribadian bertanggungjawab serta 

mampu melaksanakaan pekerjaanya dengan efektif dan efisien serta lebih 

produktif. 

Usaha perbankan seperti usaha-usaha lain dari hari kehari semakin 

mendapatkan tantangan yang cukup ketat baik tantangan internal maupun 

eksternal,  tantangan eksteral bisa berkaitan dengan teknologi, angkatan kerja, 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tenaga kerja, komposisi 

angkatan kerja, kegiatan pesaing. Demikian pula tantangan internal yang 

menyangkut reputasi perusahaan, tingkat pendidikan dan spesialisasi karyawan, 

kemampuan perusahaan memberikan upah yang layak kepada karyawan,  

penigkatan kemampuan atau kompetensi karyawan. Diakui atau tidak  faktor 

reputasi merupakan salah satu pendorong dunia perbankan mendapat pengakuan 

dari masyarakat dan dunia usaha, semakin baik reputasi Bank  akan semakin baik 

kepercayaan dunia usaha dan masyarakat kepada Bank bersangkutan. Reputasi 
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Bank dimata dunia usaha banyak dilihat dari sisi kinerja Bank itu sendiri, kinerja 

sebuah Bank sangat ditentukan oleh faktor-faktor sumber dayanya, salah satu 

yang sangat menentukan adalah sumber daya manusianya. Didalam perbankan 

karyawan selalu dituntut memiliki kemampuan terbaik dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang diembannya, karenanya untuk mencapai sasaran  kinerja terbaik 

diperlukan karyawan yang benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya. 

Perkembangan tuntutan kinerja dunia usaha khusunya dunia perbankan kadang 

tidak sebanding dengan kemampuan karyawan sehingga kemudian terjadi stagnan 

antara tuntutan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya. Untuk menjawab persoalan tersebut yang biasa dilakukan 

oleh perbankan adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk 

meningkatkan kemampuanya melalui pelatihan Diharapkan usai mengikuti 

kegiatan pelatihan kemampuan dan kompetensi karyawan dapat meningkat 

selanjutnya mampu bekerja secara  efektif dan efisien. Permasalahan yang masih 

perlu dilihat secara jelas benarkah seorang karyawan yang telah diikutkan dalam 

pelatihan menjadi meningkat produktivitasnya. Begitu pula kegiatan pelatihan 

yang diikuti oleh karyawan Bank Daerah Lamongan, sudahkah mampu 

meningkatkan produktivitas karyawanya. Mengacu pada uraian tersebut di atas, 

maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PROGRAM 

PELATIHAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah pelatihan yang terdiri atas materi pelatihan, pelatih dan metode 

pelatihan mempunyai pengaruh secara simultan terhadap produktivitas 

kerja karyawan? 

2. Apakah pelatihan yang terdiri atas materi pelatihan, pelatih dan metode 

pelatihan mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel 

produktivitas kerja karyawan? 

3.  Variabel pelatihan manakah yang berpengaruh dominan terhadap 

produktivitas kerja karyawan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelatihan yang terdiri atas 

materi pelatihan, pelatih dan metode pelatihan secara simultan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelatihan yang terdiri dari 

materi pelatihan, pelatih dan metode pelatihan secara parsial terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisi pelatihan yang berpengaruh 

dominan terhadap produktivitas kerja karyawan.   

1.4. Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan. 
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2. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat membandingkan, menambah dan mengembangkan 

ilmu manajemen sumber daya manusia yang telah penulis dapatkan 

selama perkuliahan, khususnya mengenai pelatihan dan produktivitas. 

3. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan dapat digunakan dalam menambah pengetahuan sebagai 

bahan perbandingan dan pertimbangan dalam memecahkan permasalahan 

serupa. 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini meliputi: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan dan 

alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II.  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang mendukung 

penyusunan penelitian ini, antara lain pengertian pelatihan, dan 

produktivitas kerja serta kerangka pemikiran. 

BAB III. METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini diuraikan tentang ruang lingkup, jenis penelitian, 

dan lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, 

populasi, sampel, definisi operasional variabel, pengukuran data 

variabel, dan teknik analisi data.  
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BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang berisi tentang 

gambaran umum obyek penelitian, penyajian data, dan pembahasan 

masalah. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dengan keseluruhan pembahasan 

dan saran-saran yang dapat diberikan untuk masalah-masalah yang 

ada. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah tabel yang berisi tentang uraian dari penelitian terdahulu 

yang dijadikan acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang dilakukan  

pada Bank Daerah Lamongan. 

Tabel 2.1 
 penelitian terdahulu 

 
No Nama Judul Metode Penelitian Hasil 
1. Ria 

noviana 
(2007) 
 
 

Pengaruh pelatihan 
terhadap 
produktivitas kerja 
karyawan (studi 
pada CV. Robi 
motor Kalimantan 
selatan). 
 

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif 
Jenis penelitian: 
Menggunakan jenis penelitian 
penjelasan (explanatory ). 
Teknik pengambilan sampel: 
Teknik populasi, sampel diambil 
berdasarkan populasi yang ada. 
Skala pengukuran: 
Menggunakan skala pengukuran 
likert. 
Alat analisis data: 
Regresi liear berganda 
Uji Instrumen: 
Uji validitas, uji reliabilitas 
Uji Hipotesis: 
 uji f, uji t dan dominan 

Variabel pelatihan yang 
terdiri dari materi pelatihan, 
pelatih, dan metode 
pelatihan secara simultan 
berpengaruh signifikan 
terhadap produktivitas  
kerja karyawan  
 
Secara parsial variabel 
pelatihan  yang terdiri atas 
materi pelatihan, pelatih dan 
metode pelatihan 
berpengaruh positif atau 
signifikan terhadap 
produktivitas kerja 
karyawan. 

2. Ismail 
harun 
(2010) 

Analisis variabel-
variabel yang 
mempengaruhi 
produktivitas 
karyawan PT. 
malang post 
cemerlang kota 
malang 

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif 
Jenis penelitian: 
Menggunakan jenis penelitian 
penjelasan (explanatory reseach) 
Populasi penelitian: 
Seluruh karyawan sejumlah 58 orang. 
Skala pengukuran: 
Menggunakan skala pengukuran 
likert 
Teknik analisis data: 
Uji validitas, uji reliabilitas 
Uji hipotesis: 
 uji t, uji F, uji  
Uji asumsi klasik: 
 uji multikolinieritas, uji 
heterokedastisitas, uji autokerelasi, 
uji normalitas 
 

Variabel pendidikan, 
pelatihan, masa kerja, upah 
dan intensif berpengaruh 
secara simultasn terhadap 
produktifitas karyawan. 
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No Nama Judul Metode Penelitian Hasil 
3. Ajeng 

Shinta 
Kumala 
(2010) 

Pengaruh pelatihan tenaga 
pendidik terhadap 
peningkatan kinerja (studi 
pada sekolah dasar islam 
terpadu insan permata 
malang 

Penelitian ini menggunakan  
pendekatan kuantitatif   
Jenis penelitian: 
Menggunakan jenis 
penelitian penjelasan 
(explanatory) 
Skala pengukuran: 
Menggunakan pengukuran 
dengan skala likert 
Uji Instrumen: 
Uji validitas, Uji reliabilitas 
Uji asumsi klasik: 
Uji normalitas, Uji 
heterokedastisitas, Uji 
multikolinearitas 
Alat analisis data: 
Regresi linier berganda 
Uji hipotesis: 
uji F, uji-t, uji dominan. 

Dari penelitian tersebut 
mendapatkan hasil yang 
signifikan dari komponen  
pelatihan  secara simultan 
antara metode pelatihan, 
materi pelatihan, dan 
instruktur pelatihan terhadap 
peningkatan kinerja. 
 
Secara parsial Variabel 
materi pelatihan 
berpengaruh signifikan 
terhadap variabel kinerja. 
 
Materi pelatihan 
berpengaruh dominan 
terhadap peningkatan 
kinerja. 

4. stephen 
talabi 
agore 
(2012) 

Employee’s training and 
development for optimum 
productivity: the role of 
industrial training fund 
(ITF) Nigeria 

Penelitian ini menggunakan  
pendekatan kuantitatif   
Teknik pengambilan 
sampel:  
Menggunakan random 
sampling 
Skala pengukuran: 
dengan menggunakan skala 
likert. 
 

Ada hubungan yang 
signifikan antara pelatihan 
karyawan dan pertumbuhan 
industry dan pembangunan. 
Pelatihan staf tidak boleh 
diabaikan oleh setiap 
organisasi yang menghargai 
pertumbuhan dan 
peningkatan produktifitas. 
Alasannya tidak terlalu 
mengada-ada, Pelatihan dan 
pengembangan membantu 
untuk memastikan bahwa 
anggota organisasi memiliki 
pengetahuan dan 
keterampilan yang mereka 
butuhkan untuk melakukan 
pekerjaan mereka secara 
efektif, mengambil tanggung 
jawab baru, dan beradaptasi 
dengan perubahan kondisi. 

Sumber: data penelitian terdahulu 

2.2.Pelatihan 
 

2.2.1.  Pengertian Pelatihan 

 Pelatihan karyawan menurut Flippo (1995) dalam Suwatno dan Priansa 

(2011), merupakan suatu usaha peningkatan knowledge dan skills seorang 

karyawan untuk menerapkan aktivitas kerja tertentu. Dengan pelatihan perusahaan 



12 
 

 
 

memperoleh masukan yang baik menghadapi tantangan-tantangan manajemen 

yang terus berkembang dengan memiliki karyawan yang dapat memenuhi 

penyelesaian masalah-masalah yang ada.  

 Menurut Desseler (1997) dalam Suwanto dan Priansa (2011), pelatihan 

merupakan proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang, 

keterampilan dasar yang meraka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. 

 Sedangkan menurut Milkovich and Boudreau (1991) dalam 
Suwanto dan Priansa (2011) menjelaskan bahwa “ Training is 
a systematic process of changing the behavior, knowledge, 
and motivation of present employees to improve the match 
between employe characteristic and   employment 
requirement.” 

“ menjelaskan bahwa investasi dalam pelatihan tidak kalah 
pentingnya dengan investasi peralatan maupun modal. 
Pelatihan merupakan komponen yang sangat penting untuk 
meningkatkan daya saing perusahaan.” 

  Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan 

keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Menurut pasal 1 ayat 9 undang-undang no. 13 tahun 2003-ketenagakerjaan-  

pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, 

meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, 

sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai 

dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Pelatihan terdiri dari 

serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, 

pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang. Pelatihan berkenaan dengan 

perolehan keahlian atau pengetahuan tertentu. 
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2.2.2.  Manfaat Pelatihan  

 Sedangkan menurut Simamora (2006), pelatihan mempunyai andil besar 

dalam menentukan efektivitas dan efisiensi organisasi. Beberapa manfaat nyata 

dari program pelatihan dan pengembangan adalah: 

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. 

2. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan agar mencapai standar 

kinerja yang dapat diterima. 

3. Membentuk sikap, loyalitas, dan kerja sama yang lebih menguntungkan. 

4. Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. 

5. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. 

6. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. 

2.2.3. Tujuan Pelatihan 

 Menurut F.Sikula (1981) dalam Suwanto dan Priansa (2011), menyatakan 

tujuan pelatihan dan pengembangan adalah: 

1. Productivity 

Dengan pelatihan akan dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, 

keterampilan dan perubahan tingkah laku. Hal ini dapat diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas perusahaan. 

2. Quality 

Penyelenggaraan pelatihan tidak hanya dapat memperbaiki kualitas dari tenaga 

kerja namun diharapkan akan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya 

kesalahan dalam bekerja. Dengan demikian kualitas dari output yang 

dihasilkan akan tetap terjaga bahkan meningkat. 
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3. Human resource planning 

Dengan adanya pelatihan akan memudahkan seorang pekerja untuk mengisi 

kekosongan jabatan dalam suatu perusahaan, sehingga perencanaan tenaga 

kerja dapat dilakukan sebaik-baiknya. Dalam perencanaan sumber daya 

menusialah satu diantaranya mengenai kuantitas dan kualitas dari tenaga kerja 

yang direncanakan, untuk memperoleh tenaga kerja dengan kualitas yang 

sesuai dengan yang diarahkan. 

4. Morale 

Diharapkan dengan adanya pelatihan akan dapat meningkatkan prestasi kerja 

dari karyawan sehingga akan dapat menimbulkan peningkatan upah karyawan. 

Hal tersebut akan dapat meningkatkan moril kerja karyawan untuk lebih 

bertanggung jawab terhadap tugasnya. 

5. Indirect compensation 

Pemberian kesempatan pada karyawan untuk mengikuti pelatihan dapat 

diartikan sebagai pemberian balas jasa atas prestasi yang telah didapat pada 

waktu yang lalu, dimana dengan mengikuti program tersebut tenaga kerja yang 

bersangkutan mempunyai kesempatan untuk lebih dapat mengembangkan diri. 

6. Health and safety  

Merupakan langkah terbaik dalam rangka mencegah atau mengurangi 

terjadinya kecelakaan kerja dalam suatu perusahaan sehingga akan 

menciptakan suasana kerja yang tenang, aman, dan adanya stabilitas pada sikap 

mental mereka. 
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7. Obsolence prevention 

Pelatihan akan mendorong inisiatif dan kreativitas tenaga kerja, langkah ini 

diharapkan akan mencegah tenaga kerja dari sifat kadaluarsa. Artinya 

kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerjadapat menyesuaikan dengan 

perkembangan teknologi. 

8. Personal growth 

Memberikan kesempatan bagi seorang tenaga kerja untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja termasuk 

meningkatkan perkembangan pribadinya.  

 Menurut Rivai dan Jauvani Sagala (2010), tujuan dari pelatihan dan 

pengembangan adalah: 

1. Untuk meningkatkan kuantitas output. 

2. Untuk meningkatkan kualitas output. 

3. Untuk menurunkan biaya limbah dan perawatan. 

4. Untuk menurunkan jumlah dan biaya terjadinya kecelakaan. 

5. Untuk menurunkan turnover, ketidakhadiran kerja serta meningkatkan 

kepuasan kerja. 

6. Untuk mencegah timbulnya antipati karyawan. 

 Tujuan pelatihan menurut pasal 9 undang-undang ketenagakerjaan tahun 

2003, pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, 

meningkatkan, dan mengembangkan kopetensi kerja guna meningkatkan 

kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Tujuan-tujuan pelatihan pada 

intinya dapat dikelompokkan ke dalam lima bidang: 
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1. Memperbaiki kinerja  

Karyawan-karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan 

keterampilan merupakan calon pertama pelatihan. Kendatipun pelatihan tidak 

dapat memecahkan semua masalah kinerja yang tidak efektif, program 

pelatihan dan pengembangan yang sehat sering berfaedah dalam 

meminimalkan masalah ini. 

2. Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi 

Melalui pelatihan, pelatih (trainer) memastikan bahwa karyawan dapat 

mengaplikasikan teknologi baru secara efektif. Perubahan teknologi, pada 

gilirannya, berarti bahwa pekerjaan senantiasa berubah dan keahlian serta 

kemampuan karyawan haruslah dimutakhirkan melalui pelatihan, sehingga 

kemajuan teknologi dapat diintegrasikan ke dalam organisasi sacara sukses. 

3. Mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam 

pekerjaan. 

Seorang karyawan baru acapkali tidak menguasai keahlian dan kemampuan 

yang dibutuhkan untuk menjadi “job competent”, yaitu mampu mencapai 

output dan standar mutu yang diharapkan. Pelatihan sering diperlukan untuk 

mengisi gap antara prediksi kinerja kayawan baru dengan kinerja aktualnya. 

Manajemen sengaja mengangkat karyawan-karyawan yang membutuhkan 

pelatihan supaya bekerja pada tingkat standar. dan untuk mempelajari keahlian 

khusus, karyawan mengikuti program pelatihan kerja yang diadakan oleh 

perusahaan. 
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4. Membantu memecahkan masalah operasional 

Para manajer harus mencapai tujuan mereka dengan kelangkaan dan kelimpaan 

sumber daya. Meskipun persoalan organisasional menghantam dari berbagai 

penjuru, pelatihan merupakan salah satu cara terpenting untuk memecahkan 

banyak dilema yang harus dihadapi oleh para manajer. Serangkaian pelatihan 

dalam berbagai bidang yang diberikan oleh perusahaan maupun konsultan luar 

membantu kalangan karyawan memecahkan masalah-masalah organisasional 

dan menuntaskan pekerjaan mereka secara efektif.   

5. Mempersiapkan karyawan untuk promosi 

Salah satu cara untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan adalah 

melalui program pengembangan karir yang sistematik. Pengembangan 

kemampuan promosional karyawan konsisten dengan kebijakan sumber daya 

manusia untuk promosi dari dalam. Pelatihan adalah unsur kunci dalam sistem 

pengembangan karir. Pelatihan memberdayakan karyawan untuk menguasai 

keahlian yang dibutuhkan untuk pekerjaan berikutnya di jenjang atas 

organisasi, dan memudahkan transisi pekerjaan karyawan saat ini ke 

posisi/pekerjaan yang melibatkan tanggung jawab yang lebih besar. 

6. Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi 

Selama beberapa hari dipekerjakan, karyawan baru membentuk kesan pertama 

mereka terhadap organisasi dan tim manajemen. Kesan ini dapat meliputi 

kesan yang menyenangkan sampai yang tidak menyenangkan, dan dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja dan keseluruhan produktivitas karyawan.  
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7. Memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi 

Pelatihan dan pengembangan dapat memainkan peran ganda dengan 

menyediakan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan efektivitas organisasional 

yang lebih besar dan meningkatkan pertumbuhan pribadi bagi semua 

karyawan. 

2.2.4. Komponen Pelatihan 

 Dalam melaksanakan pelatihan, menurut Moekijat (1999) hendaknya 

memperhatikan komponen-komponen pelatihan berikut ini: 

1. Tujuan dan sasaran pelatihan harus jelas dan dapat diukur. 

2. Para pelatih (trainers) harus memiliki kualifikasi yang memadai. 

3. Materi pelatihan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. 

4. Metode pelatihan harus sesuai dengan tingkat kemampuan pegawai yang 

menjadi peserta. 

5. Peserta pelatihan (trainee) harus memiliki persyaratan yang ditentukan. 

2.2.5. Jenis Pelaihan 

 Menurut Simamora (2006), Terdapat banyak pendekatan untuk pelatihan. 

Jenis-jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan di dalam organisasi yaitu: 

1. Pelatihan keahlian 

Pelatihan keahlian (skills training) merupakan pelatihan yang sering dijumpai 

di dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana: kebutuhan atau 

kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. kriteria penilaian 

efektifitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam 

tahap penilaian. 
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2. Pelatihan ulang 

Pelatihan ulang (retraining) adalah subset pelatihan keahlian. Pelatihan ulang 

berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka 

butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. 

3. Pelatihan lintas fungsional 

Pelatihan lintas fungsional (cross fungtional training) melibatkan pelatihan 

karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dari 

pekerjaan yang ditugaskan.  

4. Pelatihan tim 

Tim adalah sekelompok individu yang bekerja sama demi tujuan bersama. Ada 

dua prinsip umum mengenai komposisi tim: 

a. Seluruh kinerja sebuah tim sangat tergantung pada keahlian individu 

anggotanya. Tetapi pelatihan individu hanyalah sebagian solusi, sehingga 

interaksi di antara anggota tim harus mendapat perhatian. Interaksi selalu 

menggunakan beberapa bentuk simulasi atau praktik situasi nyata, dan hal 

ini selalu terfokus pada interaksi dari anggota tim, perlengkapan, dan 

prosedur kerja. 

b. Manajer kelompok kerja yang efektif cenderung memantau kinerja anggota 

timnya secara teratur dan sering memberikan umpan balik.  

 Memasukkan kedua prinsip ini dalam pelatihan anggota tim dan 

manajer mereka akan menyebabkan kinerja keseluruhan tim yang lebih baik.  

5. Pelatihan kreativitas 

Pelatihan kreativitas (creativity training) berlandaskan pada asumsi bahwa 

kreativitas dapat dipelajari. Ada beberapa cara untuk mengajarkan kreativitas 
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yang semuanya berusaha membantu orang-orang dalam memecahkan masalah 

dengan kiat baru. Salah satu ancangan yang lazim diterapkan adalah 

brainstorming, di mana partisipan diberikan peluang untuk mengeluarkan 

gagasan sebebas mungkin. Setelah gagasan dianggap cukup banyak, para 

partisipan diminta memberikan penilaian rasional dari segi biaya dan 

kelayakan. Kreativitas biasanya dianggap mempunyai dua tahap: imajenatif 

dan praktis. Teknik brainstorming yang diikuti oleh pertimbangan rasional dari 

opsi yang dihasilkannya memenuhi kedua tahap tersebut. 

2.2.6. Proses Pelatihan 

 Menurut Wayne Mondy (2008), perubahan-perubahan besar dalam 

lingkungan internal dan eksternal mendorong perubahan perusahaan. Anda dapat 

melihat proses umum pelatihan dan pengembangan yang mengantisipasi atau 

merespon perubahan pada Gambar 2.1 dibawah ini: 

Gambar 2.1 

Proses pelatihan 

                            
Sumber: wayne mondy (2008) 
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 Sedangkan menurut Mathis and Jackson (2003) dalam Rivai dan Jauvani 

Sagala (2010), proses pelatihan dapat menggunakan tahapan seperti Gambar 2.2. 

di bawah ini:  

Gambar 2.2 

Proses Pelatihan 

 

Sumber: Mathis and Jackson (2003) 

2.2.7. Prinsip Pelatihan 

 Menurut Manullang dan Amh Manullang (2008), pengalaman dan 

penyelidikan yang sudah lama dijalankan mengenai pelatihan, telah menghasilkan 

Sembilan prinsip pelatihan, yaitu: 

1. Individual differences 

2. Relation to job analysis 

3. Motivation 

4. Active participation 

5. Selection of trainees 

6. Selection of trainer 

7. Trainer training 

8. Training methods 
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9. Principles of learning 

 Dalam merencanakan dan  melaksanakan suatu pelatihan harus tetap diingat 

adanya perbedaan-perbedaan perseorangan dari para pengikut baik dalam latar 

belakang pendidikan, pengalaman maupun keinginan. Dengan kata lain perbedaan 

perseorangan dari pada pengikut pelatihan harus mendapatkan perhatian baik 

dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pelatihan, agar pelatihan benar-

benar dapat memberikan manfaatnya kepada jumlah yang lebih besar. 

 Bahan-bahan yang diajarkan dalam pelatihan harus berhubungan erat 

dengan apa yang dinyatakan dalam job specification jabatan para pengikut 

pelatihan, jadi salah satu asas pelatihan yang penting adalah agar supaya 

pendidikan atau pelatihan dihubungkan erat dengan job analysis dari jabatan yang 

akan dipangku para pengikut pelatihan. 

 Orang akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu tugas tertentu, 

bila ada daya perangsangnya. Kenaikan upah atau kenaikan kedudukan adalah 

beberapa daya perangsang yang dapat dipergunakan untuk memotivasi para 

pengikut pelatihan belajar yang bersungguh-sungguh selama pelatihan.  

 Di dalam pelatihan, para pengikut harus aktif mengambil bagian didalam 

pembicaraan. Karenanya pelatihan harus dijalankan bukan semata-mata memberi 

kuliah. Pelatihan harus dapat memberikan kesempatan untuk bertukar pikiran 

antara pelatih dan peserta pelatihan, sehingga pengikut pelatihan turut aktif 

berpikir selama pelatihan berlangsung. Bila pelatihan diberikan dengan cara 

kuliah, maka asas turut aktif mengambil bagian harus diterapkan. 
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 Di antara pengikut pelatihan terdapat perbedaan baik dalam latar belakang 

pendidikan, pengalaman maupun keinginan. Untuk menjaga perbedaan tidak 

terlalu besar, maka calon pengikut pelatihan harus diseleksi. Pelatihan sebaiknya 

diberikan kepada mereka yang berminat dan berkemauan mengikuti pelatihan 

dengan berhasil. 

 Salah satu asas penting dari pelatihan adalah tersedianya tenaga pelatih yang 

terdidik, berminat dan memiliki kesanggupan untuk mengajar. Dalam pelatihan, 

tenaga pengajar haruslah orang yang diseleksi pula. Efektivitasnya suatu pelatihan 

dan pendidikan tergantung pula kepada ada tidaknya perhatian dan kesanggupan 

mengajar dari pelatih.  

 Para pelatih dalam suatu pelatihan harus sudah mendapatkan pendidikan 

khusus untuk menjadi tenaga pelatih. Salah satu asas yang penting pula dalam 

pelatihan dan pendidikan adalah agar para pelatih sudah mendapat pendidikan 

sebagai pelatih. 

 Metode pelatihan harus cocok dengan jenis pelatihan yang akan diberikan. 

Dan yang terakhir adalah asas belajar dalam pelatihan harus pula tidak boleh 

dilupakan. Pada umumnya, orang lebih mudah menangkap pelajaran, jika 

pelajaran diberikan dari hal yang lebih mudah baru kepada hal yang sulit. 
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2.2.8. Metode Pelatihan 

 Menurut Rivai dan Jauvani Sagala (2010), bahwa metode pelatihan yaitu: 

1. On the job training 

On the job training (OJT) atau disebut juga dengan pelatihan instruksi 

pekerjaan sebagai suatu metode pelatihan dengan cara para pekerja atau calon 

pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang riil, di bawah bimbingan 

dari pegawai yang telah berpengalaman atau seorang supervisor. Beberapa 

permasalahan yang mungkin terjadi seperti ketidakpuasan konsumen, 

kesalahan melakukan filling dokumen, kerusakan mesin, dan lain-lain. Salah 

satu pendekatan OJT yang sistematis adalah job instruction training (JIT). 

Melalui sistem ini, instruktur pertama kali memberikan pelatihan kepada 

supervisor, dan selanjutnya supervisor memberikan pelatihan kepada pekerja. 

OJT mencakup beberapa langkah: 

a. Pertama peserta menerima penjelasan tentang pekerjaan, tujuan hasilnya 

dengan tekanan pada relevansi pelatihan. 

b. Kemudian pelatih menunjukkan pekerjaan untuk memberi contoh kepada 

peserta. 

c. Kemudian peserta diberi kesempatan meniru contoh pelatih. 

d. Akhirnya, pekerja melaksanakan pekerjaan tanpa pengawasan. 

2. Rotasi 

Untuk pelatihan silang (cross-train) bagi karyawan agar mendapatkan variasi 

kerja, para pengajar memindahkan para peserta pelatihan dari tempat kerja 

yang satu ke tempat kerja yang lainnya. Setiap perpindahan umumnya 

didahului dengan pelatihan pemberian instruksi kerja. Rotasi menjadi cara yang 
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efektif untuk melatih dan cukup fleksibel bagi manajemen dalam membuat 

penugasan. Di antara pekerja manajerial, teknik, dan professional, rotasi dapat 

memberikan prespektif lebih luas, bahkan mengembangkan kemajuan karir. 

3. Magang 

Magang melibatkan pembelajaran dari pekerja yang lebih berpengalaman, dan 

dapat ditambah dengan teknik off the job training. Latihan sama dengan 

magang karena latihan berusaha memberikan contoh bagi peserta. Banyak 

perusahaan memakai modal latihan karena kurang resmi dibandingkan dengan 

magang, juga karena lebih sedikit sesi ruang kelas dan diadakan bila diperlukan 

dan bukan program yang dirancang dengan cermat. Partisipasi, umpan balik 

dan transfer pekerjaan lebih tinggi dalam bentuk belajar ini. Penugasan ke 

gugus tugas atau komite membantu mengembangkan orang dalam cara yang 

sama seperti magang dan latihan. Melalui pertemuan berkala atau bekerja 

dengan gugus tugas dan komite, seorang manajer mengembangkan 

keterampilan interpersonal, belajar menilai informasi, dan mengumpulkan 

pengalaman dalam mengamati model-model potensial.  

4. Ceramah kelas dan presentasi video 

Ceramah dan teknik lain dalam off the job training tampaknya mengandalkan 

komunikasi daripada memberi model. Ceramah adalah pendekatan terkenal 

karena menawarkan sisi ekonomis dan material organisasi, tetapi partisipasi, 

umpan balik, transfer dan repetisi sangat rendah. Umpan balik dan partisipasi 

dapat meningkat dengan adanya diskusi dan ceramah. 
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Pertumbuhan video didukung oleh penggunaan satelit untuk membawa 

pelajaran kepada tempat kerja, terurtama dalam bidang rekayasa dan teknik 

lainnya. 

5. Pelatihan vestibule 

Agar pembelajaran tidak menganggu operasional rutin, beberapa perusahaan 

menggunakan pelatihan vestibule. Wilayah atau vestibule terpisah dibuat 

dengan peralatan yang sama dengan yang digunakan dalam pekerjaan. Cara ini 

memungkinkan terjadinya transfer, repetisi, dan partisipasi serta material 

perusahaan bermakna dan umpan balik. 

6. Permainan peran dan model perilaku 

Permainan peran adalah alat yang mendorong peserta untuk membayangkan 

identitas lain. idealnya mereka harus dapat melihat diri mereka sebagaimana 

orang lain melihat mereka. Pengalaman ini menciptakan empati dan toleransi 

lebih besar terhadap perbedaan individual dan karenannya cara ini cocok untuk 

pelatihan keanekaragaman yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja 

kondusif bagi keanekaragaman tenaga kerja. Dan juga membantu 

mengembangkan keterampilan interpersonal. 

7. Case study 

Metode kasus adalah metode pelatihan yang menggunakan deskripsi tertulis 

dari suatu permasalahan riil yang dihadapi oleh perusahaan atau perusahaan 

lain. Manajemen diminta untuk mempelajari kasus untuk mengidentifikasi 

menganalisis masalah, mengajukan solusi, memilih solusi terbaik, dan 

mengimplementasikan solusi tersebut. Peranan instruktur adalah sebagai katalis 

dan fasilitator. Umpan balik dan pengulangan dalam diskusi suatu studi kasus 
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biasanya kurang. Penelitian menunjukkan bahwa teknik ini sangat efektif untuk 

pengembangan keahlian penyelesaian masalah.  

8. Simulasi 

Permainan simulasi dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, simulasi yang 

melibatkan simulator yang bersifat mekanik (mesin) yang mengandalkan 

aspek-aspek utama dalam suatu situasi kerja. Kedua, simulasi komputer. Untuk 

tujuan pelatihan dan pengembangan, metode ini sering berupa permainan. Para 

pemain membuat suatu keputusan, dan komputer menentukan hasil yang terjadi 

sesuai dengan kondisi yang telah diprogramkan dalam komputer. Teknik ini 

umumnya digunakan untuk melatih para manajer.  

9. Belajar mandiri dan proses belajar terprogram 

Materi instruksional yang direncanakan secara tepat dapat digunakan untuk 

melatih dan mengembangkan para karyawan. Materi ini sangat membantu 

apabila karyawan itu tersebar secara geografis (berjauhan jaraknya) atau ketika 

proses belajar hanya memerlukan interaksi secara singkat. Teknik belajar 

mandiri berkisar pada cara manual sampai kaset rekaman atau video. Bahan-

bahan pembelajaran terprogram adalah bentuk lain dari belajar mandiri. 

Biasanya terdapat program komputer atau cetakan booklet yang berisi tentang 

pertanyaan dan jawaban. 

10. Praktik laboratorium 

Pelatihan laboratorium dirancang untuk meningkatkan keterampilan 

interpersonal. Juga dapat digunakan untuk membangun perilaku yang 

diinginkan untuk tanggung jawab pekerjaan dimasa depan. Peserta mencoba 

untuk meningkatkan keterampilan hubungan manusia dengan lebih 
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memahami diri sendiri dan orang lain. Bentuk popular dari pelatihan ini 

adalah pelatihan kepekaan yang mencoba meningkatkan kepekaan seseorang 

terhadap perasaan orang lain.  

11. Pelatihan tindakan (action learning) 

Pelatihan ini terjadi dalam kelompok kecil yang berusaha mencari solusi 

masalah nyata dihadapi oleh perusahaan, dibantu oleh fasilitator (dari luar 

atau dalam perusahaan). Kebutuhan pelatihan dan pengembangan ini muncul 

ketika kelompok tersebut secara teknik atau prosedur mengalami kebutuhan. 

Pelatihan tindakan memfokuskan pada proses mempelajari perilaku baru, 

sedangkan pemberian materi dan presentasi video diarahkan pada 

pengetahuan dan menjalankan peranan dan sensitifitas pelatihan terhadap 

perasaan. 

12. Role playing 

Role playing adalah metode pelatihan yang merupakan perpaduan antara 

metode kasus dan program pengembangan sikap. Masing-masing peserta 

diharapkan pada suatu situasi dan diminta untuk memainkan peranan, dan 

bereaksi terhadap taktik yang dijalankan oleh peserta yang lain. Kesuksesan 

metode ini tergantung dari kemampuan peserta untuk memainkan peranannya 

sebaik mungkin.  

13. In-basket technique 

Melalui metode ini para peserta diberikan materi yang berisikan berbagai 

informasi. Hal-hal penting dan mendesak, seperti posisi persediaan yang 

menipis, komplain dari pelanggan, permintaan laporan dari atasan, digabung 

dengan kegiatan bisnis rutin. Peserta pelatihan kemudian mengambil 
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keputusan dan tindakan. Selanjutnya keputusan dan tindakan tersebut 

dianalisis sesuai dengan derajat pentingnya tindakan, pengalokasian waktu, 

kualitas keputusan dan prioritas pengambilan keputusan. 

14. Management games 

Pelaihan ini menekankan pada pengembangan kemampuan problem-solving. 

Keuntungan dari simulasi ini adalah timbulnya integrasi atas berbagai 

interaksi keputusan, kemampuan bereksperimen melalui keputusan yang 

diambil, umpan balik dari keputusan, dan persayaratan-persyaratan bahwa 

keputusan dibuat dengan data-data yang tidak cukup. 

15. Behavior modeling 

Behavior medeling adalah suatu metode pelatihan dalam rangka 

meningkatkan keahlian interpersonal. Kunci dari behavior modeling adalah 

belajar memalui observasi atau imajinasi. 

16. Outdoor oriented programs 

Program ini biasanya dilakukan di suatu wilayah yang terpencil dengan 

melakukan kombinasi antara kemampuan di luar kantor dengan kemampuan 

di ruang kelas. Program ini dikenal dengan istilah outing, seperti arung jeram, 

mendaki gunung, kompetisi tim, panjat tebing, dan lain-lain. 

2.2.9. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan Berperan dalam pelatihan 

 Menurut Wayne Mondy (2008), Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi 

sekaligus dipengaruhi oleh pelatihan dan pengembangan yaitu: 

1. Dukungan manajemen puncak 

Agar program-program pelatihan dan pengambanngan berhasil, dibutuhkan 

dukungan kepemimpinan dari atas. Tanpa dukungan manajemen puncak, 
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program pelatihan dan pengambangan tidak akan berhasil. Cara paling efektif 

untuk mencapai kesuksesan adalah para eksekutif harus aktif mengambil 

bagian dalam pelatihan dan pengambangan dan memberikan sumber-sumber 

daya yang dibutuhkan. 

2. Komitmen para spesialis dan generalis 

Disamping manajemen puncak, seluruh manajer, apakah spesialis ataupun 

generalis, harus berkomitmen dan terlibat dalam proses pelatihan dan 

pengambangan. 

3. Kemajuan teknologi 

Mungkin tidak ada faktor selain teknologi yang memberi pengaruh yang lebih 

besar pada pelatihan dan pengembangan. komputer dan internet, khususnya, 

secara dramatis mempengaruhi berjalannya fungsi-fungsi bisnis.  

4. Kompleksitas organisasi 

Sturktur organisasi yang lebih datar karena lebih sedikitnya level manajerial 

tampaknya membuat lebih sederhana pengaturan orang-orang dan tugas-tugas. 

Namun hal tersebut tidaklah demikian. Tugas-tugas individu dan tim saat ini 

diperluas dan diperkaya. Akibatnya adalah para karyawan menghabiskan lebih 

banyak waktu dalam pekerjaan dan menjalankan tugas-tugas yang lebih 

kompleks dari yang pernah dikerjakan sebelumnya.  Dan seluruh perubahan ini 

diterjemahkan menjadi kebutuhan yang lebih besar akan pelatihan dan 

pengambangan. 

5. Gaya belajar 

Meskipun banyak hal yang tetap belum diketahui mengenai proses belajar, 

beberapa generalisasi yang dikutip dari ilmu-ilmu keperilakuan telah 
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mempengaruhi cara perusahaan melaksanakan pelatihan. Kemampuan untuk 

menyampaikan pengetahuan kepada para karyawan yang berbasis kebutuhan, 

di manapun di seluruh dunia, dan pada kecepatan yang konsisten dengan gaya 

belajar mereka, meningkatkan dengan pesat nilai pelatihan dan pengembangan.  

Stephen Covey, penulis The Seven Habits of Highly Effective People, 

menyarankan organisasi-organisasi untuk menciptakan suatu budaya di mana 

setiap pembelajar menjadi guru dan setiap guru menjadi pembelajar. 

6. Fungsi-fungsi sumber daya manusia yang lainnya 

Pelaksanaan yang sukses dari fungsi-fungsi sumber daya manusia yang lainnya 

juga memiliki pengaruh penting terhadap pelatihan dan pengembangan. 

Sebagai contoh, jika upaya-upaya rekruitmen dan seleksi hanya menarik para 

karyawan berkualitas sedang, perusahaan akan membutuhkan program-

program pelatihan dan pengembangan yang ekstensif. Paket kompensasi 

perusahaan juga bisa mempengaruhi upaya-upaya pelatihan dan 

pengembangan, program-program kesehatan dan keselamatan yang progresif 

akan lebih mudah menarik karyawan yang mampu berprestasi tinggi, dan 

mempertahankan para karyawan yang  hanya memerlukan sedikit pelatihan.  

 Sedangkan menurut Rivai dan Jauvani Sagala (2010) 

1. Cost-efectiveness (efektifitas biaya). 

2. Materi program yang dibutuhkan. 

3. Prinsip-prinsip pembelajaran. 

4. Ketepatan dan kesesuaian fasilitas. 

5. Kemampuan dan preferensi peserta latihan. 

6. Kemampuan dan preferensi instruktur pelatihan. 
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2.2.10.   Evaluasi Program Pelatihan  

 Menurut Simamora (2006), Program pelatihan harus dievaluasi dengan cara 

sistematis mendokumentasikan hasil pelatihan dari segi bagaimana sesungguhnya 

trainees berperilaku kembali di pekerjaan mereka dan relevansi perilaku trainees 

dengan tujuan perusahaan.  

 Informasi dari evaluasi pelatihan dapat dipakai dalam mengambil keputusan 

untuk meneruskan program pelatihan atau bagaimana cara membenahinya. 

1. Tingkat evaluasi pelatihan  

Evaluasi membutuhkan adanya penilaian dampak program terhadap perilaku 

dan sikap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pengukuran efektivitas 

pelatihan meliputi penilaian: 

a. Reaksi 

Bagaimana perasaan partisipan terhadap program. Pengukuran reaksi 

biasanya terfokus pada perasaan partisipan terhadap subyek pelatihan dan 

pelatih, saran perbaikan dalam program, dan tingkat bantuan pelatihan 

terhadap pelaksanaan pekerjaan mereka secara lebih baik. Tipe penilaian 

reaksi penting karena menyediakan estimasi awal tentang efektivitas 

program pelatihan.  

b. Belajar 

Ukuran pembelajaran menilai sejauh mana partisipan menguasai konsep, 

informasi, dan keahlian yang mencoba ditanamkan selama proses pelatihan. 

Pengetahuan dan keahlian yang diperoleh atau sikap yang berubah akibat 

program pelatihan haruslah dievaluasi dengan menggunakan tes tertulis atau 
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observasi. Pretest sendiri dapat meningkatkan kesiapan para peserta untuk 

belajar, mendorong  mereka pada konteks dan isi program pelatihan, 

membuat mereka peka pada konsep penting, memfokuskan pelatih pada 

konsep kunci, dan membuat iklim pembelajaran yang kondusif. Selanjutnya, 

ujian akhir dapat mengukur penguasaan keahlian tersebut. 

c. Perilaku 

Evaluasi perilaku dari program pelatihan memeriksa apakah para partisipan 

mengindikasikan adanya perubahan perilaku dalam pekerja mereka. 

Mengukur perubahan perilaku pada pekerjaan lebih sulit dari pada 

mengukur reaksi atau pembelajaran karena faktor selain program pelatihan 

dapat pula mempengaruhi peningkatan kinerja. Perubahan perilaku sering 

menuntut aktivitas pelatihan yang ekstensif, namun demikian, partisipan 

harus mempunyai niat untuk berubah, mempunyai pengetahuan dan 

keahlian yang perlu untuk mencoba perilaku yang baru, memiliki penyelia 

yang mendorong perilaku yang berbeda, meminta bantuan selama penerapan 

perubahan, dan mendapatkan imbalan atas perubahan itu.    

d. Hasil 

Hasil yang paling sulit untuk digabungkan dengan pelatihan dan 

pengembangan adalah peningkatan efektivitas organisasional. Data yang 

dikumpulkan untuk mengevaluasi program pelatihan dapat meliputi 

penghematan biaya, keuntungan aktual dan predeksian, lonjakan penjualan, 

penurunan kecelakaan kerja, perbaikan moral kerja karyawan, penurunan 

tingkat putaran karyawan dan ketidakhadiran. 
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 Spesialis sumber daya manusia harus secara berkesinambungan 

mencoba untuk memperlihatkan hubungan pelatihan dan pengembangan 

dengan efektivitas organisasional. Untuk melakukannya spesialis sumber 

daya manusia dapat melakukan pelacakan catatan penjualan trainee pada 

saat sebelum dan sesudah pelatihan, dengan cara membandingkan catatan 

karyawan yang terlatih dengan yang tidak terlatih selama periode yang sama 

dengan menggunakan analisis statistik ataupun kualitatif. Spesialis sumber 

daya manusia ataupun manajer dapat mengevaluasi dampak kepenyeliaan 

pelatihan dengan menelusuri perubahan dalam tingkat keterlambatan, 

putaran karyawan, dan kualitas maupun kuantitas kerja bawahan mereka.  

2. Desain evaluasi 

Perancangan sebuah upaya evaluasi yang baik membutuhkan pengumpulan 

ukuran evaluasi dan dari kelompok mana yang akan dikumpulkan. Faktor ini 

menentukan desain eksperimental yang digunakan untuk menilai dampak 

pelatihan. Desain evaluasi peltihan dipakai untuk menjawab dua pertanyaan: 

(1) apakah terjadi perubahan kriteria atau tidak (misalnya, pembelajaran, 

perilaku, hasil organisaional), dan (2) apakah perubahan tersebut dapat 

dihubungkan dengan program pelatihan atau tidak. 

a. One-shot posttest-only design 

Dalam desain ini ukuran evaluasi pelatihan dikumpulkan hanya dari 

kelompok yang terlatih, setelah mereka  mengikuti program pelatihan. 

Karena tidak ada ukuran prapelatihan dan tidak ada kelompok yang tidak 

terlatih untuk dijadikan pembanding, tidak ada cara untuk menentukan 

apakah memang sudah berlangsung perubahan atau tidak, atau apakah 
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perubahan itu diakibatkan oleh palatihan atau tidak. One-shot posttest-only 

design dapat saja tidak akurat karena beberapa sebab. pertama, tingkat 

keahlian individu sebelum pelatihan tidak diketahui sehingga apakah 

pelatihan menyebabkan hasil yang tidak ada tidaklah dapat ditentukan. 

Kedua, lamanya hasil akan berlangsung tidak dapat ditentukan.  Karena tes 

diselenggarakan langsung setelah penyelesaian program pelatihan, yang 

diuji hanyalah memori jangka pendek. 

b. One-group pretest-posttest design 

Merupakan perluasan dari One-shot posttest-only design yang mencoba 

mengatasi masalah tidak diketahuinya kemampuan peserta sebelum 

pelatihan. Untuk menerapkan desain ini, para peserta diuji terlebih dahulu 

sebelum dan sesudah dilaksanakannya program pelatihan. Perbedaan hasil 

sebelum tes dan setelah tes dapat dianggap sebagai disebabkan oleh program 

pelatihan.    

c. Multiple-beseline design 

Desain evaluasi yang diperbaiki untuk menghindari beberapa masalah yang 

disebutkan diatas adalah Multiple-beseline design. Dalam desain ini, pelatih 

mengukur kelompok beberapa kali sebelum dan setelah pelatihan. Pelatih 

sebaiknya tidak menggunakan ukuran yang menonjol, seperti kuesioner atau 

tes belajar. Multiple-beseline design memungkinkan pelatih untuk 

mengamati trend kinerja dan melihat apakah terjadi perubahan trend segera 

setelah pelatihan. Desain ini memampukan pelatih untuk mendeteksi efek 

pelatihan di atas efek pengalaman rata-rata serta membantu menghilangkan 

faktor kebetulan karena eksplanasi untuk setiap perubahan terjadi karena 
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pelatihan. Sekiranya desain ini digunakan, pelatih dapat lebih yakin bahwa 

pelatihan disebabkan perubahan yang diamati. Multiple-beseline design 

akan sangat baik sekiranya semua karyawan dilatih secara simultan. 

d. Pretest-posttest control-group design 

Dalam desain ini kedua kelompok menerima pelatihan dan kelompok 

kendali diukur paling tidak sebelum dan setelah pelatihan. desain ini 

memberdayakan pelatih untuk menarik kesimpulan kuat tentang (1) apakah 

setiap perubahan telah terjadi, dan (2) seandainya terjadi, apakah perubahan 

itu berasal dari pelatihan. 

 Sedangkan menurut dalam Rivai dan Jauvani Sagala (2010), evaluasi 

terhadap program pelatihan harus  melalui beberapa tahapan sebagaimana terlihat 

pada Gambar 2.3. di bawah ini: 

Gambar 2.3 

Tahapan Evaluasi Pelatihan  

 

Sumber:  Rivai dan Jauvani Sagala (2010) 

 Pertama, kriteria evaluasi harus ditetapkan sebelum pelatihan dimulai, yang 

disesuaikan dengan tujuan pelatihan. Selanjutnya, peserta pelatihan diberi test 

awal (pretest) untuk mengetahui pengetahuan mereka sebelum dilakukannya 

pelatihan. Setelah program pelatihan diselesaikan atau hampir selesai, selanjutnya 

dilakukan kembali test akhir (posttest) atau post training evaluation untuk 

mengetahui penyerapan peserta atas materi pelatihan yang telah diberikan. Jika 

kemampuan peserta setelah mengikuti pelatihan meningkat secara signifikan, 
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artinya program secara aktual menyebabkan terjadinya perbedaan kemampuan. 

Namun demikian, program dapat dikatakan berhasil apabila peningkatan 

kemampuan dapat memenuhi kriteria evaluasi dan dapat ditransfer ke pekerjaan. 

Tindak lanjut dapat dilakukan pada beberapa waktu kemudian untuk mengetahui 

seberapa lama dan seberapa baik hasil pembelajaran dapat bertahan.   

2.3. Produktivitas 

2.3.1. Pengertian Produktivitas 

 Pengertian produktivitas menurut Tohardi (2002), mengemukakan bahwa 

produktivitas kerja merupakan sikap mental. Sikap mental yang selalu mencari 

perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat 

melakukan pekerjaan lebih baik dari pada hari kemarin dan hari esok lebih baik 

dari pada hari ini. 

 Menurut Simanjuntak (1985), produktivitas mengandung pengertian 

filosofis, definisi kerja dan teknis operasional: 

a.   Secara filosofis, produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap 

mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu hidup. Keadaan 

hidup ini harus lebih baik dari kemarin, dan mutu kehidupan besok harus 

lebih  baik dari hari ini. 

b.   Untuk definisi kerja, produktivitas merupakan perbandingan antara hasil 

yang dicapai (keluaran) dengan keseluruhan sumberdaya (masukan) yang 

digunakan persatuan waktu. 

c.    Dengan pendekatan sistem, faktor yang mempengaruhi produktivitas 

karyawan perusahaan dapat digolongkan menjadi 3 kelompok: 
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1. Yang menyangkut kualitas dan kemampuan fisik karyawan, 

2. Sarana pendukung, dan 

3. Supra sarana.  

 Selain itu, Sinungan (2008), produktivitas adalah hubungan antara hasil 

(barang dan jasa) dengan masukan. Produktivitas juga diartikan sebagai tingkat 

efisiensi dalam memproduksi barang dan jasa. Pengertian produktivitas 

dikelompokkan menjadi 3 yaitu: 

a. Rumusan tradisional dari keseluruhan produktivitas ialah rasio dari apa yang 

telah dihasilkan (output) terhadap keseluruhan keluaran (input). 

b. Produktivitas pada dasarnya merupakan suatu sikap mental yang selalu 

memiliki  pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari 

pada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. 

c. Produktivitas merupakan interaksi terpadu secara serasi dari 3 faktor 

esensial, yaitu: investasi (termasuk penggunaan pengetahuan dan teknologi 

serta riset) manajemen dan tenaga kerja. 

 Menurut Singodimedjo (2000), ada tiga aspek utama yang perlu ditinjau 

dalam menjamin produktivitas yang tinggi, yaitu: (a) aspek kemampuan 

manajemen tenaga kerja; (b) aspek efisiensi tenaga kerja; dan (c) aspek kondisi 

lingkungan pekerjaan. Ketiga aspek tersebut terkait dan terpadu dalam suatu 

sistem yang dapat diukur dengan berbagai ukuran yang relatif sederhana. 

 Menurut Kusrianto (1990) dalam Edy Sutrisno (2012), mengemukakan 

bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran 
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serta tenaga kerja per satuan waktu. Peran serta tenaga kerja disini adalah 

penggunaan sumber daya serta efisien dan efektif. 

2.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja 

 Menurut Simanjuntak (1993) dalam Edy Sutrisno (2012), ada beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, yaitu: 

1. Pelatihan 

Latihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi karyawan dengan keterampilan 

dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan kerja. Untuk itu, latihan 

kerja diperlukan bukan saja sebagai pelengkap akan tetapi sekaligus untuk 

memberikan dasar-dasar pengetahuan. Karena dengan latihan berarti para 

karyawan belajar untuk mengerjakan sesuatu dengan benar-benar dan tepat, 

serta dapat memperkecil atau meninggalkan kesalahan-kesalahan yang pernah 

dilakukan.  

2. Mental dan kemampuan fisik karyawan 

Keadaan mental dan fisik karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk 

menjadi perhatian bagi organisasi, sebab keadaan fisik dan mental karyawan 

mempunyai hubungan yang sangat erat dengan produktivitas kerja karyawan. 

3. Hubungan antara atasan dan bawahan 

Hubungan atasan dan bawahan akan mempengaruhi kegiatan yang dilakukan 

sehari-hari. Bagaimana pandangan atasan terhadap bawahan, sejauh mana 

bawahan diikutsertakan dalam penentuan tujuan. Sikap yang saling jalin-

menjalin telah mampu meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja. 

Dengan demikian, jika karyawan diperlakukan secara baik, maka karyawan 
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tersebut akan berpartisipasi dengan baik pula dalam proses produksi, sehingga 

akan berpengaruh pada tingkat produktivitas. 

  Menurut Danang Sunyoto (2013), mangatakan bahwa faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi produktivitas kerja adalah: 

1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan 

2. Bakat atau bawaan motovasi 

3. Kesempatan kerja 

4. Kesempatan manajemen, dan 

5. Kebijakan sarana pemerintah. 

2.3.3. Indikator Produktivitas 

 Menurut Edy Sutrisno (2012), produktivitas merupakan hal yang sangat 

penting bagi para karyawan yang ada di perusahaan. Dengan adanya produktivitas 

kerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan efektif, sehingga ini 

semua akhirnya sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah 

ditetapkan. Untuk mengukur produktivitas kerja, diperlukan suatu indikator, 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan 

Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan seorang 

karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta 

profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini memberikan daya untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya kepada meraka. 

 

 



41 
 

 
 

2. Meningkatkan hasil yang dicapai 

Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan salah satu 

yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang menikmati 

hasil pekerjaan tersebut. Jadi, upaya untuk memanfaatkan produktivitas kerja 

bagi masing-masing yang terlibat dalam suatu pekerjaan. 

3. Semangat kerja 

Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator ini dapat 

dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu hari kemudian 

dibandingkan dengan hari sebelumnya. 

4. Pengembangan diri 

Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja. 

Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan 

dengan apa yang akan dihadapi. Sebab semakin kuat tantangannya, 

pengembangan diri mutlak dilakukan. Begitu juga harapan untuk menjadi baik 

pada gilirannya akan sangat berdampak pada keinginan karyawan untuk 

meningkatkan kemampuan. 

5. Mutu 

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah lalu. Mutu 

merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas kerja seorang 

pegawai. Jadi, meningkatkan mutu bertujuan untuk memberikan hasil yang 

terbaik yang pada gilirannya akan sangat berguna bagi perusahaan dan dirinya 

sendiri. 
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6. Efisiensi 

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang 

digunakan. Masukan dan keluaran merupakan aspek produktivitas yang 

memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan. 

2.3.4. Upaya Peningkatan Produktivitas 

 Bahwa peningkatan produktivitas kerja dapat dilihat sebagai masalah 

keperilakuan, tetapi juga dapat mengandung aspek-aspek teknis. Untuk mengatasi 

hal itu perlu pemahaman yang tepat tentang faktor-faktor penentu keberhasilan 

meningkatkan produktivitas kerja, sebagian diantaranya berupa etos kerja yang 

harus dipegang teguh oleh semua karyawan dalam organisasi. 

 Yang dimaksud dengan etos kerja adalah norma-norma yang  bersifat 

mengikat dan ditetapkan secara eksplisit serta praktik-praktik yang diterima dan 

diakui sebagai kebiasaan yang wajar untuk dipertahankan dan diterapkan dalam 

kehidupan para anggota suatu organisasi. Adapun faktor-faktor tersebut menurut 

Siagian (2002), adalah: 

1. Perbaikan terus-menerus 

Dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja, salah satu implikasinya adalah 

bahwa seluruh komponen organisasi harus melakukan perbaikan secara terus-

menerus. Pentingnya etos kerja ini terlihat dengan lebih jelas apalagi diingat 

bahwa suatu organisasi selalu diharapkan kepada tuntutan yang terus-menerus 

berubah, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, perubahan 

yang terjadi adalah perubahan strategi organisasi, perubahaan pemanfaatan 

teknologi, perubahan kebijaksanaan, dan perubahan dalam praktik-praktik 
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sumber daya manusia sebagai akibat diterbitkan perundang-undangan baru oleh 

pemerintah dan berbagai faktor lain  yang tertuang dalam berbagai keputusan 

manajemen. Adapun perubahan eksternal adalah perubahan yang terjadi 

dengan cepat karena dampak tindakan suatu organisasi yang dominan 

peranannya di masyarakat. 

2. Peningkatan mutu hasil pekerjaan 

Berkaitan erat dengan upaya melakukan perbaikan secara terus-menerus ialah 

peningkatan mutu hasil pekerjaan oleh semua orang dan segala komponen 

organisasi. Mutu menyangkut semua jenis kegiatan yang diselenggarakan oleh 

semua satuan kerja, baik pelaksanaan tugas pokok maupun pelaksanaan tugas 

penunjang, dalam organisasi. Peningkatan mutu tersebut tidak hanya penting 

secara internal, akan tetapi juga secara eksternal karena akan tercermin dalam 

interaksi organisasi dengan lingkungannya yang pada gilirannya turut 

membentuk citra organisasi di mata berbagai pihak diluar organisasi. 

3. Pemberdayaan sumber daya manusia 

Bahwa sumber daya manusia merupakan unsur yang paling strategis dalam 

organisasi. Karena itu, memberdayakan sumber daya manusia merupakan etos 

kerja yang sangat mendasar yang harus dipegang teguh oleh semua eselon 

manajemen dalam hierarki organisasi. Memberdayakan sumber daya manusia 

mengandung berbagai kiat seperti mengakui harkat dan martabat manusia, 

perkayaan mutu karyawan dan penerapan gaya manajemen yang partisipatif 

melalui proses demokratisasi dalam kehidupan berorganisasi. 

 

 



44 
 

 
 

2.4. Hubungan Pelatihan dengan Produktivitas Kerja 

 Dalam suatu perusahaan, salah satu tujuannya adalah untuk dapat 

maningkatkan produktivitas kerja karyawan secara optimal. Dan dengan seiring 

meningkatnya pula keuntungan perusahaan. 

 Dengan demikian, untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

baik secara kualitas maupun kuantitasnya dan harus didukung dengan kemampuan 

karyawan tersebut dalam bekerja.  

 Menurut Dharma (1995), Produktivitas timbul apabila mendapat pengaruh 

dari atasannya yang dapat beruba pemberian pelatihan kepada para bawahannya, 

adanya pengakuan yang jujur dan lain-lainnya. Cara atau bentuk pemberian 

pelatihan agar karyawan mempunyai produktivitas kerja tinggi dapat berupa 

materi pelatihan, pelatih, dan metode pelatihan. Hal ini akan memberikan 

produktivitas yang tinggi bagi karyawan maupun tenaga kerja dalam mengemban 

tugas yang diberikan. 

 Dengan adanya pelatihan maka diharapkan karyawan dapat meningkatkan 

keahlian dan pengetahuan untuk diterapkan di pekerjaan mereka dan hal tersebut 

dilakukan agar tujuan dari perusahaan tercapai. 

 Oleh karena itu, untuk mencapai produktivitas yang optimal, maka salah 

satu cara yang harus ditempuh oleh perusahaan adalah dengan melakukan 

program  pelatihan kepada para karyawan secara berkala. 
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2.5. Kerangka Berpikir  

 Menurut sugiyono (2013), kerangka berfikir merupakan kesimpulan dari 

kajian teori yang tersusun dalam bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih, 

atau perbedaan, persamaan, perbandingan nilai variabel dari satu sampel dengan 

sampel yang lainnya. Dan untuk kerangka berpikir dalam penelitian ini akan 

diuraikan pada gambar dibawah ini: 

Gambar 2.4 

Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Sumber: peneliti, 2014 

 

 

 

 

 

Karyawan Bank Daerah Lamongan 

Pelatihan: 

• Variabel Materi 
pelatihan (X1) 

• Variabel Pelatih (X2) 
• Variabel Metode 

pelatihan (X3) 

Tinjauan pustaka 

Penelitian terdahulu 

Produktivitas kerja karyawan Bank 
Daerah Lamongan 

Analisa kuantitatif: 

• Uji validitas dan reliabilitas 
• Uji asumsi klasik 
• Uji multikolinearitas 
• Uji heteroskedastisitas 
• Uji normalitas 
• Analisis regresi linear berganda 
• Koefisien determinasi R2 
• Pengujian hipotesis 

Uji F, uji t dan uji dominan Hasil/temuan 
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2.6.Hipotesis  

 Berdasarkan kajian teori yang telah ada, maka dapat disusun suatu kerangka 

pemikiran sebagai dasar penentu hipotesis seperti Gambar 2.5 berikut: 

Gambar 2.5 

Kerangka Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

                             Berpengaruh secara simultan 

        Berpengaruh secara parsial 

 Hipotesis adalah sebuah kesimpulan sementara yang masih harus dibuktikan 

kebenarannya. 

 Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas dan telah didukung 

oleh teori-teori dan juga kerangka pemikiran, maka dapat diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

1.  Diduga terdapat pengaruh secara simultan antara pelatihan yang terdiri atas 

materi pelatihan (X1), pelatih (X2), dan metode pelatihan (X3) terhadap 

produktivitas kerja karyawan (Y). 

Program pelatihan 

Materi pelatihan (X1) 

Pelatih (X2) 

Metode pelatihan (X3) 

Produktivitas kerja 
(Y)
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2. Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara pelatihan yang terdiri atas 

materi pelatihan (X1), pelatih (X2), dan metode pelatihan (X3) terhadap 

produktivitas kerja karyawan (Y). 

3. Diduga variabel metode pelatihan (X3) adalah variabel dominan terhadap 

produktivitas kerja (Y). Hal tersebut dilandasi oleh penelitian terdahulu, dan 

dari hasil melakukan Tanya jawab dengan beberapa karyawan Bank Daerah 

Lamongan dari 3 variabel yang ada pada penelitian ini manakah yang membuat 

karyawan tersebut tertarik akan pelaksanaan program pelatihan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 Melihat dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan 

diawal maka Jenis penelitian yang akan dipergunakan adalah penelitian 

explanatory research (penelitian penjelasan), yaitu suatu penelitian untuk mencari 

pengaruh antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya.  

 Menurut Singarimbun (2006), penelitian penjelasan (explanatory research) 

adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel 

penelitian melalui uji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga dapat 

mengetahui berapa besar kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya serta besarnya arah hubungan yang terjadi. 

3.2. Populasi  

 Menurut Sekaran (2006), populasi merupakan kumpulan dari beberapa 

individu. Populasi ini mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau 

minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 

karyawan Bank Daerah Lamongan yang berjumlah 190 karyawan.   

 Menurut Arikunto (2009), bahwa sampel adalah bagian dari populasi              

( sebagian atau wakil populasi yang diteliti).  
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3.3.  Sampel 

Menurut Sekaran (2006), sampel adalah sebagian dari populasi, sampel terdiri 

atas anggota yang dipilih dari populasi yang dianggap mewakili data dalam 

populasi tersebut. Jadi, tidak semua data dalam populasi tersebut diambil, 

melainkan beberapa elemen populasi akan membentuk sampel. 

Penentuan ukuran sampel penelitian ini mengacu pada pedoman yang 

dikemukakan oleh Roscoe (1975) dalam Sekaran (2006), bahwa dalam penelitian 

multivariate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya 

minimal 10 kali dari jumlah variabel dalam studi dan maksimal 500. Pada 

penelitian ini jumlah variabel yang diteliti sebanyak 4 variabel, yaitu mencakup 3 

variabel bebas (materi pelatihan, pelatih dan metode pelatihan) dan 1 variabel 

terikat, yaitu produktivitas kerja karyawan. berdasarkan pedoman yang 

dikemukakan oleh Roscoe (1975) dalam Sekaran (2006), tersebut di atas maka 

ukuran sampel minimal sebanyak 10 x 4 = 40 responden. Penelitian ini dilakukan 

pada Bank Daerah Lamongan. Penetapan sampel penelitian ini sebanyak 50 

responden maka telah sesuai dengan perhitungan minimal responden 40 di atas. 

3.3.1. Metode Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel probability 

sampling. Adalah metode pengambilan sampel yang memberikan peluang yang 

sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik random 

sampling, menurut Sekaran (2006), teknik random sampling adalah teknik yang 
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paling sederhana dimana sampel diambil secara acak, tanpa memperhatikan 

tingkatan yang ada dalam populasi. 

3.4. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis akan mengumpulkan data 

yang dibutuhkan sebagai penguat bukti nyata dalam penulisan. Objek penelitian 

ini dilakukan pada Bank Daerah Lamongan yang berlokasi di Jl. Panglima 

Sudirman No. 56, Lamongan. 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

3.5.1. Jenis Data 

Menurut Sugiyono (2013), Metode kuantitatif dapat diatikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.  

3.5.2. Sumber data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua macam jenis data yaitu: 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari objek penelitian, 

yang bersumber dari karyawan Bank Daerah Lamongan melalui wawancara, 

dokumentasi, observasi dan kuisioner. 
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2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak luar instansi, 

termasuk dalam pengkajian literatur, hasil penelitian terdahulu, serta sumber-

sumber lain yang relevan dengan masalah yang dibahas.  Sumber data sekunder 

dalam penelitian ini adalah yang berasal dari data-data tertulis seperti sejarah 

perusahaan, data karyawan, struktur organisasi, dan lain-lain. 

3.5.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Dalam hal wawancara atau interview, menurut Johnson dan Cristensen (2004) 

dalam Sugiyono (2013), menyatakan: 

“ interview is a data collection methods in which an 
interviewer (the recearcher or someone working for the 
researcher)asks question of an interview(the research 
participant)”. 
“Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana 
pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan 
pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan 
suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai”. 

Didalam wawancara dapat dilakukan dengan secara tersruktur maupun 

tidak tersetruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan 

menggunakan telepon. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara 

tidak tersruktur yang dilakukan dengan beberapa karyawan Bank Daerah 

Lamongan. Wawancara ini bertujuan untuk mengatahui dan memperoleh 

informasi tentang program pelatihan yang dilakukan oleh Bank Daerah 

Lamongan dan untuk mengetahui profil Bank Daerah Lamongan secara garis 

besar. 
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2. Kuisioner 

Menurut Sekaran (2006), kuisioner adalah daftar pernyataan tertulis 

yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh responden.  

Kuisioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau 

terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim 

melalui pos, maupun internet. Responden dari penelitian ini adalah karyawan 

Bank Daerah Lamongan yang berjumlah 50 responden. kuisioner yang 

digunakan terdiri dari pernyataan tentang pelatihan yang terdiri dari materi 

pelatihan (X1), pelatih (X2), metode pelatihan (X3) dan produktivitas kerja (Y). 

3. Observasi 

Menurut Menurut Creswell (2012) dalam Sugiyono (2013), menyatakan “ 

observation is the process of gathering firsthand information by observing 

people and places at research site”. 

“observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan 

pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian”. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi tidak tersruktur. Hal ini 

bertujuan untuk melakukan pengamatan situasi kerja dan pelayanan nasabah 

pada Bank Daerah Lamongan. 

3.6. Variabel Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2006), mengatakan variabel penelitian adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.  
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Variabel yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel terikat (dependent variable), merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. yang dinyatakan 

sebagai (Y) yaitu variabel produktivitas kerja.  

2. Variabel bebas (independent variable), yang dinyatakan sebagai X. variabel 

bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

a. X1 = materi pelatihan 

b. X2 = pelatih 

c. X3 = metode pelatihan 

3.7. Definisi operasional Variabel 

  Definisi operasional variabel adalah menurut Sekaran (2006), adalah 

mengoperasionalkan atau mendefinisikan sebuah konsep untuk membuatnya bisa 

diukur, dilakukan dengan membuat pada dimensi perilaku, aspek atau sifat yang 

ditunjukkan oleh konsep, berikutnya diterjemahkan dalam elemen yang dapat 

diamati. 

 Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Berdasarkan teori-teori yang telah disampaikan di awal, maka 

variabel-variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas (X) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain, 

komponennya yaitu: 

 



54 
 

 
 

a. Materi pelatihan (X1) 

Menurut Moekijat (1999), Materi pelatihan suatu pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang harus diberikan kepada para peserta dalam 

mengembangkan kemampuan peserta kearah tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Materi merupakan suatu pedoman dalam kegiatan belajar 

dalam untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan karyawan, 

materi harus disesuaikan dengan rencana perusahaan, kebutuhan karyawan. 

Indikatornya adalah: 

1. Kesesuaian materi. 

2. Kelengkapan materi. 

3. Manfaat materi. 

4. Tujuan materi. 

5. Materi yang menarik. 

b. Pelatih (X2) 

Menurut Siagian (2004), merupakan seseorang atau pelatih yang 

ditunjuk oleh organisasi dalam memberikan pelatihan. Pelatih harus 

komunikatif dalam mengajar, menguasai materi pelatihan dan mampu 

memotivasi karyawan dan berpedoman pada buku pengajaran. Indikatornya 

adalah: 

1. Keahlian pelatih. 

2. Kemampuan komunikasi. 

3. Keterampilan pelatih. 

4. Pemahaman metode pelatihan. 

5. Kemampuan membangkitkan suasana. 
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c. Metode pelatihan (X3) 

Menurut Sagala (2009), metode pelatihan merupakan suatu cara 

mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Juga 

sebagai sarana untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, 

kesempatan, dan keterampilan. Indikatornya meliputi: 

1. Kesesuaian metode dengan materi. 

2. Variasi metode pelatihan. 

3. Peran aktif karyawan. 

4. Metode pelatihan mudah dipahami. 

5. Kemampuan peserta. 

2. Variabel terikat (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang 

lain. Variabel terikat disini adalah produktivitas kerja (Y) karyawan. Menurut 

Ravianto (1995), faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja adalah: 

pendidikan, keterampilan dalam bekerja, disiplin kerja, sikap dan etika kerja, 

motivasi, gizi dan kesehatan yang baik,  tingkat penghasilan yang sesuai, 

lingkungan kerja yang baik bagi kenyamanan bekerja, kemajuan dan ketepatan 

teknologi, manajemen, kesempatan untuk berprestasi. Indikatornya meliputi: 

a. Keterampilan karyawan. 

b. Tanggung jawab karyawan. 

c. Kemampuan bekerja sama 

d. Disiplin karyawan. 

e. Pengetahuan karyawan. 

 

 



56 
 

 
 

Tabel 3.1 

Variabel, indikator, dan item 

Variabel Indikator Item 
Materi 

pelatihan 
(X1) 

-Kesesuaian materi. 
-Kelengkapan materi. 
-Manfaat materi. 
-Tujuan materi. 
- Materi yang menarik 
 

1. Materi pelatihan sesuai dengan job deskripsi. 
2. Materi pelatihan dapat dimengerti karyawan. 
3. Materi pelatihan mempengaruhi semangat karyawan untuk 

menjalankan pelatihan. 
4. Materi pelatihan menarik bagi karyawan. 
5. Materi pelatihan bermanfaat bagi karyawan. 

Pelatih (X2) -Keahlian pelatih. 
-Kemampuan komunikasi. 
-Keterampilan pelatih. 
-Pemahaman akan metode   
pelatihan. 
-Kemampuan 
membangkitkan suasana. 

1. Pelatih memiliki penguasaan yang bagus terhadap materi. 
2. Pelatih memiliki kemampuan menyampaikan materi 

secara interaktif. 
3. Pelatih memahami metode pelatihan yang digunakan pada 

pelatihan. 
4. Penggunaan alat bantu pelatihan sudah sesuai dan 

menarik. 
5. Pelatih dapat mempengaruhi semangat karyawan untuk 

melaksanakan pelatihan. 
Metode 

pelatihan 
(X3) 

-Kesesuaian metode dengan 
materi. 

-Kemampuan komunikasi. 
-Variasi metode pelatihan. 
-Peran aktif karyawan. 
-Kemampuan 

membangkitkan suasana. 

1. Metode pelatihan telah sesuai dengan materi pelatihan. 
2. Metode pelatihan dapat meningkatkan peran aktif 

karyawan. 
3. Metode pelatihan mudah dipahami oleh karyawan. 
4. Metode pelatihan yang digunakan sesuai dengan 

kemampuan peserta. 
5. Metode pelatihan yang digunakan bervariasi. 
 

Produktivitas 
kerja (Y) 

-Keterampilan karyawan. 
-Tanggungjawab karyawan. 
-Kemampuan bekerja sama. 
-Disiplin karyawan. 
-Pengetahuan karyawan. 

1. Pelatihan menambah pengetahuan karyawan dalam 
bekerja. 

2. Pelatihan enambah keterampilan karyawan dalam bekerja. 
3. Pelatihan membuat karyawan semakin  bertanggung jawab 

dalam pekerjaannya. 
4. Pelatihan membuat karyawan disiplin dalam bekerja. 
5. Pelatihan membuat karyawan mampu bekerja sama 

dengan baik bersama-sama karyawan lain. 
Sumber: variabel, indikator dan item, 2014 

3.8. Pengukuran Variabel 

 Penelitian ini menggunakan pengukuran dengan skala likert, menurut 

sugiyono (2013), variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-

item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. 
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 Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Pilihan terhadap masing-masing 

jawaban untuk tanggapan responden akan diberi skor sebagai berikut: 

1. Sangat setuju (SS) diberi skor 5 

2. Setuju (S) diberi skor 4 

3. Netral  (N) diberi skor 3 

4. Tidak setuju (TS) diberi skor 2 

5. Sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1 

Instrumen penelitian menggunakan skala likert dapat dibuat dalam bentuk 

check list ataupun pilihan ganda. Dalam penelitian ini akan menggunakan 

pertanyaan atau pernyataan dalam bentuk check list yang akan diberikan kepada 

responden. 

3.9.  Uji Instrumen Penelitian 

3.9.1. Uji Validitas 

 Menurut Sugiyono (2006) Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang 

dilakukan terhadap isi (content) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk 

mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. 

 Arikunto (2009), Validitas item pertanyaan ditentukan dengan cara 

mengkorelasikan antara nilai yang diperoleh masing-masing butir pertanyaan atau 

pernyataan dengan skor total menggunakan Korelasi Pearson Product Moment 

atau membandingkan koefisien korelasi produk momen (R hitung) dengan nilai 

kritisnya, dimana R hitung dicapai dengan rumus sebagai berikut:  
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Keterangan :   

r  : koefisien korelasi 

n  : jumlah responden 

x : skor item 

y : total skor 
 

 Dari hasil korelasi tersebut dibagi dengan nilai kritis pada taraf signifikan 

sebesar 0,05. Nilai r hitung bisa dilihat pada kolom Pearson Correlation yang akan 

dibandingkan dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel  maka Ho ditolak dan 

disimpulkan bahwa skor butir berkorelasi positif dengan variabel, sehingga 

dikatakan valid.  

3.9.2. Uji Reliabilitas 

 Menurut Husaini (2003), uji reliabilitas adalah proses pengukuran terhadap 

ketepatan dari suatu instrumen.  

 Pengujian ini dimaksudkan untuk menjamin instrumen yang digunakan 

merupakan suatu instrumen yang handal, konsistensi, stabil sehingga bila 

digunakan berkali-kali dapat menghasilkan data yang sama. 

 Metode yang digunakan Alpha Cronbach. Rumus Alpha digunakan untuk 

mencari reliabilitas item pertanyaan yang skornya bukan 1 dan 0 misalnya, angket 

atau bentuk uraian (Arikunto, 2002) yaitu: 
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Keterangan:  

 r : reliabilitas item pertanyaan 

k : banyaknya item 

∑ 2σ : jumlah variabel item 

2σ  : varians total 

   Tabel 3.3 

 Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas 

No  Interval Kriteria  
1 
2  
3 
4 
5 

0,000-0,200 
>0,200-0,400 
>0,400-0,600 
>0,600-0,800 
>0,800-1,000 

Kurang Reliabel 
Agak Reliabel 
Cukup Reliabel 

Reliabel 
Sangat Reliabel 

              Sumber : Triton (2006) 

3.10. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.10.1. Uji Asumsi Klasik 

3.10.1.1.  Uji Normalitas 

 Menurut Ghozali (2005), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai 
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distribiusi normal atau tidak. Model regresi yang baik harus mempunyai distribusi 

normal atau mendekati normal. 

 Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah: 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.10.1.2. Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pangamatan ke pengamatan 

lainnya. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, 

maka disebut homokedastosotas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

 Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat juga dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada scatterplot diagram, dimana sumbu X adalah Y 

yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di studentized. 
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3.10.1.3. Uji Multikolinearitas 

 Menurut Santoso (2002), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel bebas.  

 Cara untuk mengetahui adanya multikolinearitas adalah dengan 

menggunakan tolerance value atau value inflation factor (VIF). Bila VIF pada 

setiap variabel bebas (independen) bernilai <10 maka artinya tidak terdapat 

masalah multikolinearitas. Sebaliknya setiap variabel bebas (independen) bernilai 

>10 maka terdapat multikolinearitas. 

3.10.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Menurut Sugiyono (2012), analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

menaksir bagaimana keadaan (naik-turunnya) variabel dependen, bila dua atau 

lebih variabel dependen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (di naik turunkan 

nilainya). 

 Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

membuktikan sejauh mana hubungan materi pelatihan (X1), pelatih (X2), dan 

metode pelatihan (X3) berpengaruh terhadap produktivitas kerja (Y), dengan 

model dibawah ini menurut Malhotra (2005): 

Y = a + b1X1 + b2 X 2+ b3 X3+ e (unstandardized) 

Y=b2X1 + b2X2 + b3X3  (Standardized) 
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Keterangan: 

 Y  = variabel terikat (keputusan pembelian)  

a  = bilangan berkonstanta sebagai titik potong 

 b1 = koefisien regresi materi pelatihan 

 X1 = variabel materi pelatihan 

b2 =  koefisien regresi pelatih 

X2 = variabel pelatih 

b3 = koefisien regresi metode pelatihan 

X3 = variabel metode pelatihan 

e   = standart eror 

3.11.   Koefisien Determinasi (R2)   

 Menurut Ghozali (2005), Koefisisen Determinasi R square (R2) digunakan 

untuk mengetahuhi seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai koefisian determinasi adalah antara nol (0) dan satu 

(1). Nilai R2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien 

determinasi (R2) adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan 

ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R2
 pasti meningkat 

tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikasi terhadap variabel 

dependen. Maka digunakan nilai Adjusted R2
 pada saat mengevaluasi model regresi 

yang terbaik karena Adjusted R2
 dapat naik turun apabila satu variabel independen di 

tambahkan ke dalam model (Ghozali, 2005). 
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3.12. Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan perhiungan statistik 

yaitu: 

1. Uji F (pengujian secara simultan/ bersama) 

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independen yang terdapat di dalam model secara simultan terhadap variabel 

dependen.  

Uji secara simultan yaitu uji statistik untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Menurut Sugiyono 

(2010), dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

F = ( ) ( )1/1
/

2

2

−−− knR
kR

 

Keterangan : 

 k =  jumlah variabel bebas 

 F = Fhitung  yang selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel 

 R2 = koefisien determinasi 

 N = jumlah sampel 

 Pengujian dengan uji F variansnya adalah dengan membandingkan Fhitung 

dengan Ftabel. (Ft) pada taraf uji signifikani 0.05, apabila hasil perhitunganya 

menunjukkan: 
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a. F h ≥ Ft maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Artinya, variasi dari model regresi berhasil menerangkan variasi variabel 

bebas secara kejauhan, sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel terikat. 

b. F h < Ft maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Artinya, variasi dari model regresi tidak berhasil menerangkan variasi 

variabel bebas secara keseluruhan, sejauh mana pengaruhnya terhadap 

variabel terikat. 

2. Uji t (pengujian secara parsial/individu) 

Uji t berarti melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial 

antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan 

bahwa variabel independen lain dianggap konstan. 

Menurut Sugiyono (2010) uji t dapat dicari dengan rumus sebagai berikut : 

T = 
21

2

r

nr

−

−

 

Keterangan : 

t = thitung yang selanjutnya dibandingkan dengan ttabel 

r = korelasi parsial yang ditemukan 

n = jumlah sampel 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai thitung masing-

masing variabel bebas dengan nilai ttabel dengan derajat kesalahan 5% (α = 

0.05). Apabila nilai thitung ≥ ttabel, maka variabel bebasnya memberikan 

pengaruh bermakna terhadap variabel terikat. 
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3.13. Uji Dominan 

 Menurut Ghozali (2005), uji dominan digunakan untuk mengetahui variabel 

mana yang paling dominan berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk 

menentukan variabel bebas yang paling menentukan (dominan) dalam 

mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu model regresi linier, maka 

menggunakan koefisien beta (beta coefficient). Koefisien tersebut disebut 

standardized coefficient. 
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 BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian  

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan 

 Berikut ini akan disajikan gambaran umum Bank Daerah Lamongan, data 

berikut diperoleh peneliti dari Bank Daerah Lamongan. 

Nama Perusahaan :   PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Lamongan 

Nama Panggilan :   Bank Daerah 

Kantor pusat :   Jalan Panglima Sudirman No. 56 Lamongan 

Telepon :   (0322) 311509, 321181 

Faximale            :   (0322) 323469 

Call Center :   (0322) 322333 

Berawal dari keinginan untuk membantu masyarakat dalam permodalan 

maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan mendirikan sebuah 

lembaga keuangan yang berlokasi di sekitar daerah perbelanjaan dekat alon – alon 

Kota Lamongan, tepatnya di JL. KH. Hasyim Asyari Nomor 27 Lamongan. 

Lembaga tersebut tepatnya berdiri sejak tanggal 3 Desember 1952 dan diberi 

nama Bank Pasar. 

 Gagasan untuk mendirikan sebuah bank bermula adanya rasa keprihatinan 

terhadap rakyat kecil yang keseharianya untuk permodalan ataupun mencukupi 

kebutuhan hidup terlilit dengan praktek usaha renternir, baik di wilayah 

perkampungan, pasar ataupun kota dan semua orang membutuhkan uang untuk 
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menambah permodalan. Peluang tersebut selalu dimanfaatkan oleh renternir untuk 

mendapatkan keuntungan. 

   Kondisi yang demikian membuka hati para pejabat Pemerintah Kabupaten 

Lamongan untuk mengupayakan cara dalam menjembatani kesulitan antara 

masyarakat yang membutuhkan uang dengan masyarakat yang kelebihan uang. 

Saat itulah Bank Pasar mulai memainkan perannya sebagai lembaga mediator 

untuk mengatasi kesulitan dalam permodalan ataupun dalam investasi bagi yang 

kelebihan uang. Di sisi lain belum terpikirkan oleh Bank Pasar bagaimana strategi 

pemasaran ataupun pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang relevan 

dengan kebutuhan pasar semua masih berjalan secara natural serta rasa percaya 

diri yang terjalin kuat antara nasabah dan karyawan sebagai petugas Bank Pasar 

Kabupaten Lamongan. 

Dengan kucuran modal yang minimum dari APBD senilai Rp. 20.000,- 

(Dua Puluh Ribu Rupiah) Bank Pasar mulai beroperasional dengan memberikan 

pinjaman sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) sampai dengan batas maksimal Rp. 

200,- (dua ratus rupiah). Mencari dan menunggu nasabah adalah kegiatan rutinitas 

karyawan dalam memberikan pelayanan dengan rasa cemas dan penuh harap 

karyawan berharap masyarakat dapat memanfaatkan jasa perbankan yang 

ditawarkan sebagai langkah untuk mencukupi kebutuhan dan menekan 

operasional renternir liar. 

 Dalam mendukung usaha perbankan Pemerintah Kabupaten Lamongan mulai 

memberikan dukungan dengan langkah–langkah yang sejalan berdasarkan 

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 1978 maka Bank Pasar berstatus penuh 
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menjadi Perusahaan Daerah Bank Pasar dengan izin dari Menteri Keuangan 

dengan SKMU Nomor KET.- 361/ MK.11/1985. 

 Atas dasar izin tersebut kekayaan Perusahaan Daerah Lamongan dipisahkan 

dari kekayaan Pemerintah Daerah Tingkat II Lamongan, sehingga Bank Pasar 

dapat menjalankan fungsinya sebagai badan usaha yang mampu mengemban misi 

dibidang Perbankan dengan selalu berupaya ikut serta mendukung program 

Pemerintah, ekonomi regional yang mengarah pada peningkatan usaha golongan 

ekonomi lemah. Dalam upaya  pengembangan usaha maka PD. Bank Pasar 

mempunyai jaringan operasional sebanyak 22 Unit Pelayanan dan 4 Pos 

Pelayanan yang tersebar di seluruh Wilayah Kecamatan se Kabupaten Lamongan 

sebagai langkah meningkatkan pendapatan yang optimal sehingga laba dapat 

mencapai target yang diharapkan dan nantinya berdampak pada besarnya 

kontribusi terhadap PAD kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. 

Realitas yang terjadi ternyata tidaklah demikian, keberadaan Bank Pasar tidak 

mudah mendapatkan simpati dari masyarakat, nampak dari tidak adanya kegiatan 

masyarakat yang menabung dan mendepositokan uangnya bahkan untuk pinjam 

uang masyarakat masih ragu dan yang berkembang hanya tabungan wajib yaitu 

tabungan yang diperoleh dari nasabah peminjam yang dipotong 2,5% untuk 

ditabung. 

Bukan hanya masyarakat yang pasif terhadap eksistensi Bank Pasar bahkan 

instansi terkait dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan apatis 

terhadap keberadaan Bank Pasar. Langkah–langkah yang ditempuh oleh 

menejemen Bank Pasar saat itu adalah mewajibkan setiap karyawan 
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menginvestasikan dananya dalam bentuk tabungan karyawan yang sampai saat ini 

masih tersimpan dalam bentuk deposito. 

Pada saat situasi perbankan di Indonesia mulai membaik awal juni 1983 yaitu 

pada saat dikeluarkannya deregulasi perbankan, namun Bank Pasar Lamongan 

belum mampu bangkit. Seiring perkembangan industri perbankan di Indonesia 

maka status Bank Pasar Lamongan mengalami peningkatan status menjadi Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) yang menurut Undang –undang Nomor : 7 Tahun 1992 

tentang pokok–pokok perbankan, Bank yang berstatus BPR terbatas hanya 

menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito yang tidak 

diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk Giro serta ikut serta dalam lalu 

lintas pembayaran. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan menejemen Perbankan maka 

berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Lamongan Nomor 96 Tahun 2009 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat Bank Daerah Lamongan maka bagian–bagian yang mempunyai fungsi 

produksi dan umum difungsikan sebagaimana mestinya sebagai langkah terhadap 

pemberdayaan Sumber Daya Manusia. 

Untuk memantapkan status Bank Pasar sebagai aset Daerah, maka 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Bank Pasar 

pada tanggal 16 Januari 2007 berganti nama menjadi  “Bank Daerah 

Lamongan” dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 

2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 

Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
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Bank Pasar Kabupaten Lamongan. Sampai pada  saat  ini  PD.  BPR  Bank  

Daerah Lamongan yang dipimpin oleh putra daerah yang ditunjuk oleh Bupati 

Lamongan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan yakni Ir. MUNIF 

SYARIF, MM yang dipercaya sebagai  Direktur Utama dan NURROSO, SE. 

MM sebagai Direktur untuk memimpin perusahaan dengan jumlah karyawan 

sebanyak 190 orang. 

Melalui sentuhan naluri Bisnis Dewan Direksi Bank Daerah Lamongan 

menaruh harapan besar pada kondisi yang lebih baik dari kemarin baik dalam 

efektifitas kerja maupun dalam efisiensi biaya dalam rangka optimalisasi laba. 

Untuk merealisir dan melestarikan misi, tujuan dan sasaran usaha PD. BPR 

Bank Daerah Kabupaten Lamongan mengembangkan visi bahwa “ Bank Daerah 

Lamongan harus hidup selama–lamanya walaupun pengelola atau karyawannya 

berangsur – angsur telah tiada sehingga menghasilkan kesejahteraan bersama “. 

4.1.2. Visi dan Misi Bank Daerah Lamongan 

V I S I    :  “ Retail  Banking  Modern ” 

Maksudnya : Menciptakan PD. BPR Bank Daerah kabupaten Lamongan yang 

tangguh dan professional dengan didukung sistem dan teknologi informasi yang 

modern, yang mampu berbasis ekonomi kecil dan Menengah di Kabupaten 

Lamongan. 

M I S I  : 

1. Memberantas lintah darat pelepas uang liar yang berada di Kabupaten 

Lamongan  yang beroperasi di pasar-pasar. 
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2. Memberi pinjaman guna menjalankan usaha - usaha dalam bidang perdagangan 

dan pengusaha ekonomi lemah di lingkungan pasar dan tempat lain di wilayah 

Kabupaten Lamongan. 

3. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat luas. 

4. Mendidik masyarakat untuk menyisihkan sebagaian pendapatannya untuk 

tabungan masa yang akan datang. 

5. Menambah Pendapatan Asli Daerah. 

4.1.3. Motto dan Slogan Bank Daerah Lamongan 

M O T T O    :  “ Bersama Membangun Masa Depan” 

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dunia perbankan saat ini dan 

yang akan datang serta persaingan global, Bank Daerah Lamongan memiliki 

motto “Bersama Membangun Masa Depan“ artinya Secara professional 

Menejemen bersama instrumen PD. Bank Daerah Kabupaten Lamongan  

melangkah bersama secara cerdas dan professional untuk membangun kehidupan 

ekonomi rakyat menjadi tatanan  ekonomi yang lebih baik, baik untuk Pemilik, 

Pengelola dan Nasabah.     

SLOGAN   : “ Bank Daerah Bank-nge Wong Lamongan” 

Artinya PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai niatan 

untuk ikut mensejahterakan segenap pemilik, karyawan dan seluruh masyarakat 

kabupaten Lamongan pada umumnya dengan disertai rasa tanggung jawab, 

dedikasi, integritas, profesionalisme yang tinggi dari masing-masing personal.  
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4.1.4. Makna Logo Bank Daerah Lamongan 

Sesuai dengan Logo Bank Daerah Lamongan dibawah ini pada Gambar 

4.1 berbentuk Huruf “ B ”, berwarna biru dan bergerak dinamis kedepan, yang 

berarti Bank Lamongan bergerak secara dinamis kedepan dalam menggapai cita-

cita yang tinggi. 

Sedangkan garis berwarna kuning emas menggambarkan huruf  “ D ”, 

yang berarti investasi emas.   

Sehingga pengertian secara keseluruhan bahwa Bank Daerah Lamongan 

bergerak secara dinamis dan mengembangkan investasi nasabah dalam rangka 

mewujudkan sebuah cita-cita yang tinggi. 

Gambar 4.1. 

Logo Bank Daerah Lamongan 

 

 

 

Sumber: profil Bank Daerah Lamongan 

4.2. Gambaran Umum Responden 

 Pada penelitian ini responden yang diambil sampel adalah karyawan Bank 

Daerah Lamongan. Responden yang digunakan sebagai obyek penelitian ini 

sebanyak 50 orang karyawan, komposisi responden berdasarkan jenis kelamin, 

usia, tingkat pendidikan, masa kerja dan status terakhir. Penggolongan yang 
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dilakukan kepada responden pada penelitian ini adalah bertujuan untuk 

mengetahui dengan jelas gambaran responden. 

4.2.1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentasi 
Laki-Laki 22 44% 
Perempuan 28 56% 

Total 50 100% 
Sumber: data primer yang diolah ,2014 

 Berdasarkan Tabel 4.1 di atas menunjukkan presentasi jumlah responden 

yang merupakan karyawan Bank Daerah Lamongan yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini. Responden yang terbanyak adalah karyawan perempuan sebanyak 

56%, sedangkan karyawan laki-laki sebanyak 44%. Alasan kenapa mayoritas 

responden adalah perempuan yaitu dikarenakan kebanyakan karyawan laki-laki 

sedang ditugaskan diluar kantor untuk melakukan penagihan, penyuluhan, 

controlling, pelatihan dan lain sebagainya.  

4.2.2. Deskripsi Responden Berdasarkan  Usia 

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Usia 

Usia Responden Jumlah Presentase 
< 30 tahun 4 8% 

31-35 tahun 5 10% 
36-40 Ahun 10 20% 

>40 tahun 31 62% 
Total 50 100% 

Sumber: data primer yang diolah, 2014 

 Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah 

yang berusia >40 tahun (diatas 40 tahun) yaitu sebanyak 62%, dan usia responden 
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antara usia 36-40 adalah sebanyak 20%, berikutnya adalah responden yang 

berusia antara 31-35 sebanyak 10%, dan usia responden yang terkecil adalah <30 

tahun (dibawah 30 tahun) sebanyak 8%. Alasan kenapa mayoritas usia karyawan 

Bank Daerah Lamongan >40 tahun (diatas 40 tahun) adalah Seperti dalam sejarah 

Bank Daerah Lamongan yang telah dijelaskan diatas bahwa sebelum bernama 

menjadi Bank Daerah Lamongan yaitu bernama Bank pasar, jadi karyawan yang 

bekerja pada Bank pasar yang dianggap perusahaan masih mampu dan 

memberikan dampak baik pada perusahaan masih ditugaskan kembali pada Bank 

Daerah Lamongan. 

4.2.3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir Responden 

Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase 
SMA 1 2% 
D3 - - 
S1 43 86% 
S2 6 12% 
S3 - - 

Total 50 100% 
Sumber: data primer yang diolah, 2014 

 Berdasarkan pada Tabel 4.3 di atas maka dapat dilihat tingkat pendidikan 

terakhir responden yang terbanyak adalah yang berpendidikan S1 sebanyak 86%, 

selanjutnya responden yang berpendidikan S2 sebanyak 12%, responden yang 

berpendidikan SMA sebayak 2%, dan responden yang berpendidikan D3 dan S3 

tidak ditemui pada responden. Alasan kenapa mayoritas responden atau karyawan 

yang berpendidikan S1 sebanyak 86%, karena tingkat pendidikan seringkali 

digunakan sebagai ukuran dalam menjelaskan kualitas sumber daya manusia, 
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dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula 

cara pandangnya dalam menerima perkembangan informasi dan lebih mudah 

melakukan inovasi.  

4.2.4.  Deskripsi Responden Berdasarkan Masa kerja 

 Masa kerja yang ada pada Bank Daerah Lamongan dapat dilihat pada 

Tabel 4.4 di bawah ini. Berdasarkan hasil tersebut maka responden yang 

mempunyai masa kerja berkisar antara 1-5 tahun sebanyak 10%, selanjutnya 6-10 

tahun sebanyak 6%, responden yang mempunyai masa kerja 11-15 tahun 

sebanyak 26%, dan yang mempunyai masa kerja 16-20 tahun sebanyak 30%, dan 

yang terakhir responden yang mempunyai masa kerja >20 tahun sebanyak 28%.  

Sehingga masa kerja yang paling dominan adalah 16-20 tahun sebanyak 30%, 

karena pada Bank Daerah Lamongan kebanyakan karyawannya telah bekerja pada 

Bank pasar sebelum berganti nama menjadi Bank Daerah. 

Tabel 4.4 Masa Kerja Responden 

Masa Kerja Jumlah Presentase 
1-5 tahun 5 10% 
6-10 tahun 3 6% 
11-15 tahun 13 26% 
16-20 tahun 15 30% 
>20 tahun 14 28% 

Total 50 100% 
Sumber: data primer yang diolah, 2014 
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4.2.5. Deskripsi Responden Berdasarkan Status  

Tabel 4.5 Status Responden 

Status responden Jumlah Presentase 
Menikah 45 90% 

Belum menikah 2 4% 
Duda atau janda 3 6% 

Total 50 100% 
Sumber: data primer yang diolah, 2014 

 Status responden dalam Tabel 4.5 di atas menjelaskan status pernikahan 

responden. Dari total 50 orang responden yang diambil telah didapatkan data pada 

Tabel 4.5 di atas yaitu jumlah responden yang sudah menikah sebanyak 90%, 

orang responden, selanjutnya responden yang belum menikah sebanyak 4% orang 

responden, dan responden yang duda atau janda sebanyak 6% orang dari total 

responden. Alasan kenapa responden yang terbanya adalah yang sudah menikah 

yaitu sebanyak 90% responden hal ini dikarenakan karyawan pada Bank Daerah 

kebayakan sudah bekerja lebih dari 16 tahun dan yang telah berusia kebanyakan 

lebih dari 40 tahun. 

4.3. Distribusi Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh pelatihan yang terdiri 

materi pelatihan, pelatih, dan metode pelatihan terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada Bank Daerah Lamongan. Berikut ini akan disajikan Tabel 

frekuensi dari masing-masing variabel yang diteliti sebagai berikut: 
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4.3.1. Distribusi Frekuensi Variabel Materi Pelatihan (X1) 

Tabel 4.6 

Distribusi frekuensi variabel materi pelatihan (X1) 

 
ITEM 

Jawaban Responden  
MeanSTS TS N S SS Jumlah 

f f% f f% f f% f f% f f% F f% 
X.1.1 - - 1 2,0 2 4,0 38 76,0 9 18,0 50 100 4,1 
X.1.2 - - - - 5 10,0 35 70,0 10 20,0 50 100 4,1 
X.1.3 - - 2 4,0 6 12,0 34 68,0 8 16,0 50 100 3,96 
X.1.4 - - 5 10,0 7 14,0 33 66,0 5 10,0 50 100 3,76 
X.1.5 - - 3 6,0 6 12,0 29 58,0 12 24,0 50 100 4 
X.1  3,984 

Sumber: data primer yang diolah dengan spss, 2014 

Keterangan: 

X1.1 materi pelatihan yang diberikan telah sesuai dengan job deskripsi  

X1.2 materi pelatihan dapat mempengaruhi semangat para karyawan untuk 

melaksanakan pelatihan.   

X1.3 materi yang diberikan kepada karyawan telah dapat dimengerti. 

X1.4 materi pelatihan yang diberikan dapat menarik perhatian karyawan. 

X1.5 materi pelatihan dapat bermanfaat bagi kegiatan sehari-hari karyawan 

dalam bekerja. 

Dari Tabel 4.6 di atas maka dapat dilihat hasil dari penghitungan distribusi 

frekuensi variabel materi pelatihan (X.1) maka diperoleh hasil pada pernyataan 

item (X1.1) sebanyak 18,0% responden menjawab sangat setuju, 76,0% responden 

menjawab setuju, 4,0% responden memilih menjawab netral, 2,0% responden 

menjawab tidak setuju, dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju. Item 
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pernyataan ini memiliki nilai mean sebesar 4,1 hal ini menunjukkan bahwa 

responden setuju dengan pernyataan (X1.1). 

 Pernyataan item (X1.2) dari total responden 20,0% menjawab sangat setuju, 

70,0% responden menjawab setuju, 10,0% responden menjawab netral dan 0% 

responden menjawab tidak setuju dan menjawab sangat tidak setuju. Item 

pernyataan ini memiliki nilai mean sebesar 4,1 hal ini menunjukkan bahwa 

responden setuju dengan pernyataan (X1.2). 

 Pernyataan item (X1.3) dari total responden 16,0% menjawab sangat setuju, 

68,0% responden menjawab setuju, 12,0% responden menjawab netral dan 4,0% 

responden menjawab tidak setuju, sedangkan 0% responden menjawab sangat 

tidak setuju. Item pernyataan ini memiliki nilai mean sebesar 3,96 nilai tersebut 

mendekati 4 maka hal ini menunjukkan bahwa responden setuju dengan 

pernyataan (X1.3). 

 Pernyataan item (X1.4) dari total responden 10,0% menjawab sangat setuju, 

66,0% responden menjawab setuju, 14,0% responden menjawab netral dan  10% 

responden menjawab tidak setuju, sedangkan 0% responden menjawab sangat 

tidak setuju. Item pernyataan ini mempunyai nilai mean sebesar 3,76 nilai tersebut 

mendekati 4 maka hal ini menunjukkan bahwa responden setuju dengan 

pernyataan (X1.4). 

 Pernyataan item (X1.5) dari total responden 24,0% menjawab sangat setuju, 

58,0% responden menjawab setuju, 12,0% responden menjawab netral dan 6,0% 

responden menjawab tidak setuju, sedangkan 0% responden menjawab sangat 
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tidak setuju. Item pernyataan ini memiliki nailai mean sebesar 4 hal ini 

menunjukkan bahwa responden setuju dengan pernyataan (X1.5). 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari 

item (X1.1) materi pelatihan yang diberikan telah sesuai dengan job deskripsi dan 

item pernyataan (X1.2) materi pelatihan dapat mempengaruhi semangat para 

karyawan untuk melaksanakan pelatihan, memiliki nilai mean yang sama 

besarnya yaitu 4,1%, hal ini dapat disimpulkan bahwa para karyawan dalam 

mengikuti pelatihan dengan semangat karena materi yang disajikan telah sesuai 

dengan pekerjaan yang mereka tekuni di perusahaan. 

variabel materi pelatihan (X1) mempunyai nilai mean sebesar 3,984%, dari 

skala 1-5 maka rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa responden memberikan 

nilai setuju terhadap variabel materi pelatihan karena nilai mean mendekati 4. 

4.3.2. Distribusi Frekuensi Variabel Pelatih (X2) 

Dari Tabel 4.7 di bawah maka dapat dilihat hasil dari penghitungan 

distribusi frekuensi variabel pelatih (X2) maka diperoleh hasil pada pernyataan 

item (X2.1) sebanyak 26,0% responden menjawab sangat setuju, 64,0% responden 

memilih setuju, 8,0% responden memilih menjawab netral, 2,0% responden 

menjawab tidak setuju, dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju. Item 

pernyataan ini memiliki nilai mean sebesar 4,14 hal ini menunjukkan bahwa 

responden setuju dengan pernyataan (X2.1). 
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Tabel 4.7 

Distrubisi Frekuensi Variabel Pelatih (X2) 

 
ITEM 

 
Jawaban Responden 

 
Mean

STS TS N S SS Jumlah 
f f% f f% f f% f f% f f% F f% 

X.2.1 - - 1 2,0 4 8,0 32 64,0 13 26,0 50 100 4,14 
X.2.2 - - 1 2,0 6 12,0 29 58,0 14 28,0 50 100 4,12 
X.2.3 - - - - 6 12,0 32 64,0 12 24,0 50 100 4,12 
X.2.4 - - 1 2,0 13 26,0 29 58,0 7 14,0 50 100 3,84 
X.2.5 - - 4 8,0 8 16,0 27 54,0 11 22,0 50 100 3,9 
X.2  4,024 

Sumber: data primer yang diolah dengan spss, 2014 

Keterangan:  

X2.1 pelatih memiliki penguasaan yang bagus terhadap materi pelatihan. 

X2.2 pelatih memiliki kemampuan penyampaian materi secara interaktif. 

X2.3 pelatih memahami metode pelatihan yang digunakan pada pelatihan. 

X2.4 penggunaan alat bantu pelatihan sudah sesuai dan menarik bagi karyawan. 

X2.5 pelatih dapat mempengaruhi semangat para karyawan untuk melaksanakan 

pelatihan. 

 Pernyataan item (X2.2) dari total responden, 28,0% menjawab sangat 

setuju, 58,0% responden menjawab setuju, 12,0% responden menjawab netral dan 

2,0% responden menjawab tidak setuju, sedangkan 0% responden menjawab 

sangat tidak setuju. Item pernyataan ini mempunyai nilai mean sebesar 4,12 hal 

ini menunjukkan bahwa responden setuju dengan pernyataan (X2.2). 

 Pernyataan item (X2.3) dari total responden 24,0% menjawab sangat setuju, 

64,0% responden menjawab setuju, 12,0% responden menjawab netral dan 0% 
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responden menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Item pernyataan ini 

memiliki nilai mean sebesar 4,12 hal ini menunjukkan bahwa responden setuju 

dengan pernyataan (X2.3). 

 Pernyataan item (X2.4) dari total responden 14,0% menjawab sangat setuju, 

58,0% responden menjawab setuju, 26,0% responden menjawab netral dan 2,0% 

responden menjawab tidak setuju, sedangkan 0% responden menjawab sangat 

tidak setuju. Item pernyataan ini memiliki nilai mean sebesar 3,84 nilai tersebut 

mendekati 4 maka hal ini menunjukkan bahwa responden setuju dengan 

pernyataan (X2.4).  

 Pernyataan item (X2.5) dari total responden 22,0% menjawab sangat setuju, 

54,0% responden menjawab setuju, 16,0% responden menjawab netral dan 8,0% 

responden menjawab tidak setuju, sedangkan 0% responden menjawab sangat 

tidak setuju. Item pernyataan ini mempunyai nilai mean sebesar 3,9 hal ini 

menunjukkan bahwa responden netral dengan pernyataan (X2.5). 

 Berdasarkan Tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari 

item X2.1 pelatih memiliki penguasaan yang bagus terhadap materi pelatihan 

adalah yang tertinggi yaitu sebesar (4,14%), hal ini dapat disimpulkan bahwa 

pelatih yang mengisi program pelatihan itu memiliki pemahaman dan kompetensi 

pada materi yang disampaikannya.  

variabel pelatih (X2) sebesar  4,024%, dari skala 1-5 maka rata-rata tersebut 

dapat diartikan bahwa responden memberikan nilai setuju terhadap variabel 

pelatih. 
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4.3.3.  Distribusi Frekuensi Variabel Metode Pelatihan (X3) 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Variabel Metode Pelatihan (X3) 

 
ITEM 

Jawaban Responden  
MeanSTS TS N S SS Jumlah 

f f% f f% f f% f f% F f% f f% 
X.3.1 - - 4 8,0 7 14,0 36 72,0 3 6,0 50 100 3,76 
X.3.2 - - - - 6 12,0 42 84,0 2 4,0 50 100 3,92 
X.3.3 - - 7 14,0 11 22,0 25 50,0 7 14,0 50 100 3,64 
X.3.4 1 2,0 1 2,0 4 8,0 34 68,0 10 20,0 50 100 4,02 
X.3.5 - - - - 12 24,0 31 62,0 7 14,0 50 100 3,9 
X.3  3,848 
Sumber: data primer yang diolah dengan spss, 2014 

Keterangan:  

X3.1 metode pelatihan dapat meningkatkan peran aktif karyawan dalam 

pelatihan. 

X3.2 metode pelatihan telah sesuai dengan materi pelatihan. 

X3.3 metode pelatihan sesuai dengan kemampuan karyawan. 

X3.4 metode pelatihan yang digunakan bervariasi. 

X3.5 metode palatihan mudah dipahami oleh karyawan. 

Dari Tabel 4.8 di atas maka dapat dilihat hasil dari penghitungan distribusi 

frekuensi variabel metode pelatihan (X3) maka diperoleh hasil pada pernyataan 

(X3.1) sebanyak 6,0% responden menjawab sangat setuju, 72,0% responden 

menjawab setuju, 14,0% responden menjawab netral, 8,0% responden menjawab 

tidak setuju, dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju. Item pernyataan ini 
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mempunyai nilai mean sebesar 3,76  nilai tersebut mendekati 4 maka hal ini 

menunjukkan bahwa responden setuju dengan pernyataan (X3.1). 

Pertanyaan item (X3.2) dari keseluruhan responden sebanyak 4,0% 

responden menjawab sangat setuju, 84,0% responden menjawab setuju, 12,0% 

responden menjawab netral, dan 0% responden menjawab tidak setuju, dan sangat 

tidak setuju. item pernyataan ini memiliki nilai mean sebesar 3,92 nilai tersebut 

mendekati 4 maka hal ini menunjukkan bahwa responden setuju dengan 

pernyataan (X3.2). 

 Pertanyaan item (X3.3) dari keseluruhan responden sebanyak 14,0% 

responden menjawab sangat setuju, 50,0% responden menjawab setuju, 22,0% 

responden menjawab netral, dan 14,0% responden menjawab tidak setuju dan 0% 

responden menjawab sangat tidak setuju. Item pernyataan ini memiliki nilai mean 

sebesar 3,64 nilai tersebut mendekati 4 maka hal ini menunjukkan bahwa 

responden setuju dengan pernyataan (X3.3). 

Pertanyaan item (X3.4) dari keseluruhan responden, sebanyak 20,0% 

responden menjawab sangat setuju, 68,0% responden menjawab setuju, 8,0% 

responden menjawab netral, dan 2,0% responden menjawab tidak setuju, dan 

2,0% responden menjawab sangat tidak setuju. Item pernyataan ini memiliki nilai 

mean sebesar 4,02 hal ini menunjukkan bahwa responden setuju dengan 

pernyataan (X3.4). 

Pertanyaan item (X3.5) dari keseluruhan responden, sebanyak 14,0% 

responden menjawab sangat setuju, 62,0% responden menjawab setuju, 24,0% 

responden menjawab netral, dan 0% responden menjawab tidak setuju, dan sangat 
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tidak setuju. Item pernyataan ini memiliki nilai mean sebesar 3,9 hal ini 

menunjukkan bahwa responden netral dengan pernyataan (X3.5). 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari item 

(X3.4) metode pelatihan yang digunakan bervariasi adalah yang tertinggi yaitu 

sebesar (4,02%), hal ini dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam 

program pelatihan itu cukup bervariasi sehingga para peserta tidak merasa jenuh 

dalam menyimak materi yang disampaikan. 

Variabel metode pelatihan (X3) sebesar  3,848%, dari skala 1-5 maka rata-

rata tersebut dapat diartikan bahwa responden memberikan nilai setuju terhadap 

metode pelatihan karena nilai mean tersebut mendekati 4. 

4.3.4.  Distribusi Frekuensi Variabel Produktivitas Kerja (Y) 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Variabel Produktivitas Kerja (Y) 

 
ITEM 

Jawaban Responden  
MeanSTS TS N S SS Jumlah 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 
Y.1 - - 1 2,0 - - 28 56,0 21 42,0 50 100 4,38 
Y.2 - - 1 2,0 9 18,0 21 42,0 19 38,0 50 100 4,16 
Y.3 - - 2 4,0 12 24,0 22 44,0 14 28,0 50 100 3,96 
Y.4 - - 4 8,0 6 12,0 28 56,0 12 24,0 50 100 3,96 
Y.5 - - 4 8,0 8 16,0 25 50,0 13 26,0 50 100 3,94 
Y  4,08 

Sumber: data primer yang diolah dengan spss,2014 

Keterangan:  

Y1 pelatihan menambah pengetahuan karyawan dalam bekerja. 

Y2 pelatihan menambah keterampilan karyawan dalam bekerja. 

Y3 pelatihan memmbuat karyawan semakin bertanggung jawab dalam 

bekerja. 



85 
 

Y4 pelatihan membuat karyawan disiplin dalam bekerja. 

Y5 pelatihan membuat karyawan mampu bekerja sama dengan baik bersama 

karyawan lainnya. 

 Dari Tabel 4.9 di atas maka dapat dilihat hasil dari penghitungan distribusi 

frekuensi variabel produktivitas kerja (Y) maka diperoleh hasil pada pernyataan 

(Y1) sebanyak 42,0% responden menjawab sangat setuju, 56,0% responden 

menjawab setuju, 2,0% responden menjawab netral, 0% responden menjawab 

tidak setuju dan sangat tidak setuju. Item pernyataan ini memiliki nilai mean 

sebesar 4,38 hal ini menunjukkan bahwa responden setuju dengan pernyataan 

(Y1). 

Pertanyaan item (Y2) dari keseluruhan responden, sebanyak 38,0% 

responden menjawab sangat setuju, 42,0% responden menjawab setuju, 18,0% 

responden menjawab netral, dan 2,0% responden menjawab tidak setuju, dan 0% 

responden menjawab sangat tidak setuju. Item pernyataan ini memiliki nilai mean 

sebesar 4,16 hal ini menunjukkan bahwa responden setuju dengan pernyataan 

(Y2). 

Pertanyaan item (Y3) dari keseluruhan responde, sebanyak 28,0% responden 

menjawab sangat setuju, 44,0% responden menjawab setuju, 24,0% responden 

menjawab netral, dan 4,0% responden menjawab tidak setuju, dan 0% responden 

menjawab sangat tidak setuju. Item pernyataan ini memiliki nilai mean sebesar 

3,96 nilai tersebut mendekati 4 maka hal ini menunjukkan bahwa responden 

setuju dengan pernyataan (Y3). 
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Pertanyaan item (Y4) dari keseluruhan responden, sebanyak 24,0% 

responden menjawab sangat setuju, 56,0% responden menjawab setuju, 12,0% 

responden menjawab netral, dan 8,0% responden menjawab tidak setuju, dan 0% 

responden menjawab sangat tidak setuju. Item pernyataan ini memiliki nilai mean 

sebesar 3,96 nilai tersebut mendekati 4 maka hal ini menunjukkan bahwa 

responden setuju dengan pernyataan (Y4). 

Pertanyaan item (Y5) dari keseluruhan responden, sebanyak 26,0% 

responden menjawab sangat setuju, 50,0% responden menjawab setuju, 16,0% 

responden menjawab netral, dan 8,0% responden menjawab tidak setuju, dan 0% 

responden menjawab sangat tidak setuju. Item pernyataan ini memiliki nilai mean 

sebesar 3,94 nilai tersebut mendekati 4 maka hal ini menunjukkan bahwa 

responden setuju dengan pernyataan (Y5). 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari item 

Y1 pelatihan menambah pengetahuan karyawan dalam bekerja adalah yang 

tertinggi yaitu sebesar (4,38%), hal ini dapat disimpulkan bahwa setelah 

mengikuti program pelatihan para karyawan mendapatkan pengetahuan baru yang 

dapat diterapkan pada pekerjaan sehari-hari  mereka. 

variabel produktivitas kerja (Y) sebesar 4,08%, dari skala 1-5 maka rata-rata 

tersebut dapat diartikan bahwa responden memberikan nilai setuju terhadap 

produktivitas kerja. 
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4.4. Uji Instrumen Penelitian 

4.4.1. Uji Validitas 

 Dalam penelitian ini menggunakan pengujian validitas dengan bantuan 

komputer dengan program SPSS 21.  

 Dari hasil perhitungan yang sesuai dengan Tabel 4.10 di bawah ini maka 

dapat diketahui seluruh item pernyataan  yang meliputi X1, X2, X3 dan Y 

signifikan yaitu kurang dari  5% (0,05). 

 Dengan  demikian dapat diketahui bahwa dari semua item pernyataan yang 

didalam perhitungan SPSS 21 dalam Tabel 4.10 di bawah ini bahwa semua 

variabel dalam pernyataan tersebut dinyatakan valid sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 Dari hasil perhitungan SPSS 21 dalam Tabel 4.10 Tersebut dapat 

disimpulkan bahwa variabel materi pelatihan (X1),  pelatih (X2), metode pelatihan 

(X3) dan produktivitas kerja karyawan (Y) tersebut valid dan dapat dilanjutkan 

keperhitungan  selanjutnya yang menggunakan SPSS 21. 
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Tabel 4.10 
Hasil Uji Validitas Instrumen 

 
 

Variabel 
 

Item 
 

r Hitung 
 

 
Signifikan 

 
Keterangan 

 
 

Materi Pelatihan 
(X1) 

X1.1 0,539 0,000 Valid 
X1.2 0,485 0,000 Valid 
X1.3 0,776 0,000 Valid 
X1.4 0,701 0,000 Valid 
X1.5 0,641 0,000 Valid 

 
Pelatih 

(X2) 
 
 

X2.1 0,823 0,000 Valid 

X2.2 0,777 0,000 Valid 
X2.3 0,667 0,000 Valid 
X2.4 0,686 0,000 Valid 
X2.5 0,671 0,000 Valid 

 
Metode Pelatihan 

(X3) 

X3.1 0,809 0,000 Valid 

X3.2 0,638 0,000 Valid 
X3.3 0,829 0,000 Valid 
X3.4 0,554 0,000 Valid 
X3.5 0,744 0,000 Valid 

 
Produktivitas kerja  

 
karyawan 

(Y) 

Y1 0,715 0,000 Valid 
Y2 0,842 0,000 Valid 
Y3 0,877 0,000 Valid 
Y4 0,824 0,000 Valid 
Y5 0,837 0,000 Valid 

Sumber: data primer yang diolah, 2014 

4.4.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilias adalah proses pengukuran terhadap ketepatan dari suatu 

instrumen (Husaini: 2003).  

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan kepada masing-masing 

variabel (X) yaitu variabel materi pelatihan (X1), pelatih (X2), metode pelatihan 

(X3) dan pada variabel (Y) produktivitas kerja karyawan. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode alpha cronbach, rumus alpha digunakan untuk mencari 

reliabilitas item pernyataan yang skornya 1/0. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Koefisien 
Cronbach’s Alpha 

Keterangan 

Materi pelatihan (X1) 0,750 Reliabel 
Pelatih (X2) 0,783 Reliabel 

Metode pelatihan (X3) 0,779 Reliabel 
Produktivitas kerja 

karyawan (Y) 
0,811 Sangat Reliabel 

Sumber : data primer yang di olah, 2014 

Pada Tabel 4.11 yang menggunakan perhitungan dengan SPSS 21. 

Instrumen dapat dikatakan handal (reliabel) bila memiliki koefisien keandalan 

reliabilitas sebesar (α) ≥ 0,6. Pada  Tabel 4.11 di atas yang merupakan hasil uji 

reliabilitas dapat dilihat bahwa semua variabel tersebut reliabel karena memiliki 

koefisien lebih dari 0,6. 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

4.5.1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dapat diketahui melalui grafik normal 

probability plot yang berfungsi membandingkan distribusi komulatif dan 

distribusi normal. Pada penelitian ini yaitu pada uji normalitas menggunakan 

analisis grafik . Suatu data dapat dikatakan mempunyai distribusi normal jika data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogram maka menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Jika sebalikanya yaitu data menyebar jauh dari 

diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 
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Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS 21, dapat dilihat pada Gambar 

4.2 di bawah, hasil uji normalitas pada penelitian ini dengan grafik p-plot, maka 

dapat diketahui bahwa persebaran data (titik) pada kurva masih berada pada 

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dari data uji 

normalitas diatas berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. 

Gambar 4.2  

Histogram Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber:  data primer yang diolah dengan spss 21, 2014 

4.5.2. Uji Heterokedastisitas 

uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut homokedasitas. jika varians 

berbeda, disebut heterokedastisitas, model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heterokedastisitas. 
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 Deteksi  ada tidaknya heterokedastisitas dapat juga dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada scatterplot grafik atau diagram, jika titik-

titik pada grafik membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebar, 

atau menyempit), maka menunjukkan telah terjadi heterokedastisitas, tapi jika 

titik-titik memiliki pola yang tidak teratur yaitu menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka hal ini menunjukkan tidak terjadi 

heterokedastisitas atau sering disebut dengan homokedastisitas. 

Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS 21, maka dapat dilihat pada 

grafik scatterplot pada penelitian ini menyatakan bahwa data yang diteliti 

merupakan homokedastisitas. 

4.5.3. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.12 

Hasil uji multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 
Materi pelatihan (X1) 0,578 1,729   Non  multikolinearitas

Pelatih (X2) 0,491 2,038 Non multikolinearitas 
Metode pelatihan 

(X3) 
0,521 1,919 Non multikolinearitas 

Sumber: data primer diolah dengan spss 21, 2014 

 Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Cara untuk 

mengetahui adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan tolerance value 

atau value inflation factor (VIF). Bila VIF pada setiap variabel bebas 

(independen) bernilai <10 maka artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas. 

Sebaliknya setiap variabel bebas (independen) bernilai >10 maka terdapat 

multikolinearitas. Hasil pengujian pada Tabel 4.12 di atas dapat disimpulkan 
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bahwa seluruh VIF untuk setiap variabel bebas (independen) yaitu materi 

pelatihan (X1), pelatih (X2), metode pelatihan (X3) mempunyai nilai VIF <10, 

sedangkan pada nilai tolerance >0,10, maka kesimpulan dari hasil pengujian 

diatas adalah tidak ada korelasi antar variabel independen atau tidak terjadi 

multikolinearitas. 

4.6. Analisis Regresi Linear Berganda  

 Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linear berganda, 

dilakukan dengan bebarapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel 

independen (bebas) dan variabel dependen (terikat), melalui hubungan pelatihan 

yang mempunyai variabel materi pelatihan (X1), pelatih (X2), metode pelatihan 

(X3) terhadap (Y) produktivitas kerja. Hasil dari perhitungan regresi melalui 

program SPSS 21 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. 

 Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda di bawah, maka 

diketahui bahwa variabel materi pelatihan (X1)  berpengaruh tidak signifikan 

tetapi berbanding lurus terhadap variabel (Y) produktivitas kerja. Sedangkan 

variabel pelatih (X2) dan variabel metode pelatihan (X3) berpengaruh secara 

signifikan dan berbanding lurus terhadap variabel produktivitas kerja (Y).   
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Tabel 4.13 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel 
Koefisien tidak 
distandardisasi 

(B) 

Koefisien 
distandardisasi

Βeta 
Sig. Keterangan 

(konstanta) -2,443  0,423  

Materi pelatihan  (X1) 0,081 0,053 0,665 Tidak Signifikan 

pelatih (X2) 0,499 0,383 0,006 Signifikan 

Metode pelatihan (X3) 0,581 0,434 0,001 Signifikan 
 
Α 

 
= 0,05   

R =  0,780 
Adj R2 = 0,583 
F-Hitung = 23,802 
F-Tabel =2,81  
Sig. F = 0,000 
t-tabel = 3,18     

Sumber: data primer yang di olah dengan spss 21, 2014 

Berikut model regresi dari hasil pengolahan data: 

Y =  b1X1 + b2 X 2+ b3 X3+ e (Koefisien distandardisasi) 

Y= 0,053X1 + 0,383X 2+ 0,434X3 

Keterangan: 

X1 =   materi pelatihan 

X 2 =  pelatih 

X3  = metode pelatihan 

Berdasarkan model regresi pada Tabel 4.13 penjelasannya adalah sebagai berikut: 

Y = variabel terikat yang nilainya diprediksi oleh variabel bebas. Variabel 

terikat pada penelitian ini adalah produktivitas kerja karyawan Bank 

Daerah Lamongan, dimana nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas 

yaitu materi pelatihan (X1), pelatih (X2), metode pelatihan (X3). 
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b1 =  Materi pelatihan (X1) 

dari data yang telah diperoleh pada Tabel diatas nilai pada Tabel koefisien 

distandardisadi bernilai positif hal ini menandakan variabel ini memiliki 

hubungan yang searah. Di mana semakin baik materi pelatihan maka akan 

semakin baik pula produktivitas kerja karyawan, dengan asumsi variabel 

yang lainnya konstan. 

b2 =  Pelatih (X2) 

Dari data yang telah diperoleh pada Tabel diatas nilai pada Tabel koefisien 

distandardisadi menunjukkan nilai positif yang menandakan variabel ini 

memiliki hubungan yang searah. Dimana semakin baik materi pelatihan 

maka akan semakin baik pula produktivitas kerja karyawan, dengan 

asumsi variabel yang lainnya konstan. 

b3 =  Metode pelatihan (X3) 

Dari data yang telah diperoleh Tabel diatas nilai pada Tabel koefisien 

distandardisadi bernilai positif hal ini menandakan variabel ini memiliki 

hubungan searah. Dimana semakin baik materi pelatihan maka akan 

semakin baik pula produktivitas kerja karyawan, dengan asumsi variabel 

yang lainnya konstan. 
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4.7.  Koefisien Determinasi R2 

Tabel 4.14 

Hasil Koefisien Determinasi (R2) 

Model Ringkasanb 

Model R R Square 

Penyesuaian

 R Square 

Estimasi 

Std. Error  

Perubahan Statistik Durbin-Watson

Perubahan

R Square

Perubahan

F  df1 df2

Perubahan

Sig. F   

1 ,780a ,608 ,583 2,09236 ,608 23,802 3 46 ,000 2,243 

a. Peramalan: (Konstanta), X.3, X.1, X.2 
b. Variabel Terikat: Y 

Sumber: data primer yang diolah dengan spss 21, 2014 

Tingkat ketepatan suatu garis dapat diketahui dari besar kecilnya koefisien 

determinasi atau koefisien penyesuaian R2 (Adj R Square). Nilai koefisien 

penyesuaian  R2 (Adj R2) dalam analisis regresi dapat digunakan sebagai ukuran 

untuk menyatakan kecocokan garis regresi yang diperoleh. Semakin besar nilai 

penyesuaian R2 (Adj R2) maka semakin kuat kemampuan model regresi yang 

diperoleh untuk menerangkan kondisi yang sebenarnya. Kemampuan garis regresi 

untuk menjelaskan variasi yang terjadi pada Y ditunjukkan pada besarnya 

koefisien determinasi atau koefisien penyesuaian R2  (Adj R2). 

berdasarkan Tabel 4.14 di atas, model regresi tersebut memiliki koefisien  

(Adj R2) sebesar 0,583. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang 

menjelaskan pengaruh antara variabel materi pelatihan (X1), pelatih (X2), metode 

pelatihan (X3) terhadap produktivitas kerja (Y) sebesar 58,3% dan sisanya sebesar 

41,7%  dijelaskan oleh variabel lainnya yang terdeteksi tetapi tidak dimasukkan 

ke dalam penelitian ini.  
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4.8. Uji Hipotesis Pertama (Uji f) 

 Hasil uji f pada analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 

4.15 di bawah ini. Pengujian dengan uji F variansnya adalah dengan 

membandingkan  Fhitung dengan Ftabel. pada taraf uji signifikani 0.05, apabila hasil 

perhitunganya menunjukkan: 

a. F h > Ft maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Artinya, variasi dari model regresi berhasil menerangkan variasi variabel 

bebas secara kejauhan, sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel terikat. 

b. F h < Ft maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Artinya, variasi dari model regresi tidak berhasil menerangkan variasi 

variabel bebas secara keseluruhan, sejauh mana pengaruhnya terhadap 

variabel terikat. 

Di dalam Tabel distribusi F di bawah ini, didapatkan nilai Ftabel dengan 

degrees of fredom (df) N1 = 3 dan N2 = 46 adalah sebesar 2,807. Jika F hasil 

perhitungan dibandingkan dengan Ftabel, maka nilai Fhitung lebih besar dari pada 

Ftabel (23,802 > 2,807). Jadi dapat disimpulkan bahwa ho ditolak dan ha diterima. 

Selain itu, juga didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000. Jika nilai signifikan 

dibandingkan dengan α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

secara simultan antara variabel materi pelatihan (X1), pelatih (X2) dan metode 

pelatihan (X3) terhadap produktivitas kerja (Y). 
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Tabel 4.15 

Hasil uji F pengaruh program pelatihan terhadap produktivitas kerja 
karyawan 

ANOVAa 

Model Jumlah Kuadrat Df Rata-Rata 

Kuadrat 

F Sig. 

1 

Regresi 312,613 3 104,204 23,802 ,000b 

Residual 201,387 46 4,378   

Total 514,000 49    

a. Variabel Terikat: Y 
b. Peramalan: (Konstanta), X.3, X.1, X.2 
 
sumber: data primer yang diolah dengan spss 21, 2014 

4.8.1. Uji Hipotesis Kedua (Uji t) 

Uji t berarti melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa 

variabel independen lain dianggap konstan. Uji t dilakukan dengan cara 

membandingkan antara nilai thitung masing-masing variabel bebas dengan nilai ttabel 

dengan derajat kesalahan 5% (α = 0,05) 
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Tabel 4.16 

Hasil uji t 

Koefisiena 

Model Koefisien Tidak 

Distandardisasi 

Koefisien 

Distandardidasi 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Konstanta) 
-2,443 3,022  -,808 ,423 

X.1 ,081 ,186 ,053 ,436 ,665 

X.2 ,499 ,172 ,383 2,911 ,006 

X.3 ,581 ,171 ,434 3,398 ,001 

a. Variabel Terikat: Y 

     Sumber: data primer yang diolah dengan spss 21, 2014 

Berikut ini akan dijelaskan pengaruh secara parsial dari setiap variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dari hasil analisis regresi pada Tabel 4.16 

dalam kolom signifikan yaitu: 

1. Variabel materi pelatihan (X1) 

Variabel materi pelatihan memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap produktivitas kerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas yang 

menunjukkan angka 0,665 berarti lebih besar dari α = 0,05 dan nilai ttabel lebih 

besar dari thitung (2,0129>0,436). 

Apabila dilihat dari persamaan regresinya Sehingga hal ini menunjukkan 

bahwa variabel materi pelatihan (X1) memiliki pengaruh tidak signifikan  

terhadap produktivitas kerja (Y). 
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2. Variabel pelatih (X2) 

Variabel pelatih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas 

kerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas yang menunjukkan angka 

0,006 yang lebih kecil dari α = 0,05 dan nilai ttabel lebih kecil dari thitung 

(2,0129<2,911). 

Apabila dilihat dari persamaan regresinya Sehingga hal ini menunjukkan 

bahwa variabel pelatih (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja (Y). 

3. Variabel metode pelatihan (X3) 

Variabel metode pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

produktivitas kerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas yang 

menunjukkan angka 0,001 yang lebih kecil dari α = 0,05 dan nilai ttabel lebih 

kecil dari thitung (2,0129<3,398). 

Apabila dilihat dari persamaan regresinya Sehingga hal ini menunjukkan 

bahwa variabel materi pelatihan (X1) memiliki pengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja (Y). 

4.9. Uji Dominan 

 Uji dominan digunakan untuk mengetahui variabel mana yang 

berpengaruh dominan terhadap variabel terikat. Untuk menentukan variabel bebas 

yang (dominan) dalam mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu model 

regresi linier, maka menggunakan koefisien beta (beta coefficient). 

Dari hasil pengujian menggunakan SPSS 21, diperoleh uji dominan yang 

hasilnya terdapat pada Tabel 4.17 berikut ini: 
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Tabel 4.17 

Ringkasan hasil analisis regresi 

No Variabel Koefisien βeta Sig. Pengaruh 
1 Materi pelatihan (X1) 0,053 0,665 Tidak signifikan 
2 Pelatih (X2) 0,383 0,006 Signifikan 
3 Metode pelatihan (X3) 0,434 0,001 Signifikan 

Sumber: data primer diolah, 2014 

 Berdasarkan Tabel 4.17 di atas maka dapat disimpulkan Pelatihan (X) 

yang berpengaruh dominan terhadap variabel produktivitas kerja (Y) adalah 

variabel metode pelatihan (X3). Artinya, bahwa variabel metode pelatihan (X3) 

adalah variabel yang memiliki nilai koefisien regresi paling bersar dan 

menunjukkan bahwa variabel produktivitas kerja (Y) lebih banyak dipengaruhi 

oleh variabel metode pelatihan (X3), daripada oleh variabel materi pelatihan (X1) 

dan variabel pelatih (X2).  Nilai koefisien yang dimiliki oleh variabel metode 

pelatihan (X3) benilai positif, hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut 

memiliki hubungan yang searah maka hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin 

baik metode pelatihan maka akan semakin meningkat pula produktivitas kerja 

karyawan. 

4.10. Pembahasan Hasil Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

pelatihan yang terdiri dari materi pelatihan (X1), pelatih (X2), metode pelatihan 

(X3) terhadap variabel terikat (Y) produktivitas kerja baik secara simultan 

(bersama-sama) maupun parsial (individu).dan untuk mengetahui variabel bebas 

manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel variabel terikat 

produktivitas kerja. 
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 Dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan 

yang positif bagi Bank Daerah Lamongan terutama kepada karyawan yang 

mempunyai pengaruh dalam menjaga reputasi dan kemajuan Bank Daerah 

Lamongan. 

4.10.1. Pembahasan Secara Simultan Pengaruh Pelatihan ( materi pelatihan 

X1, pelatih X2, metode pelatihan X3) Terhadap Produktivitas Kerja 

(Y) 

 Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan diuraikan, 

diketahui bahwa variabel bebas yang terdiri dari materi pelatihan (X1), pelatih 

(X2) dan metode pelatihan (X3) mempunyai pengaruh signifikan secara simultan 

(bersama-sama) terhadap variabel produktivitas kerja (Y). Hal ini dapat diketahui 

dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 21. Yaitu pada Tabel uji anova 

yang di pergunakan untuk menentukan uji F (signifikan F dengan probabilitas 

0,000) artinya, bahwa variabel bebas yang terdiri dari materi pelatihan (X1), 

pelatih (X2) dan metode pelatihan (X3) secara simultan (bersama-sama) dapat 

menjelaskan variabel produktivitas kerja. 

 Sedangkan pada pengujian secara parsial (individu) yang digunakan untuk 

menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas secara individu berpengaruh 

terhadap variabel terikat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan satu persatu variabel 

bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat dibawah ini:  

 

 



102 
 

4.10.2 Pembahasan Pengaruh Parsial Variabel Materi Pelatihan Terhadap 

Produktivitas Kerja 

 Variabel materi pelatihan (X1) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara parsial terhadap produktivitas kerja. Dalam hasil penelitian ini ditemukan 

bahwa karyawan mengikuti pelatihan tidak hanya dikarenakan materi pelatihan 

yang menarik tetapi karena metode pelatihan yang tidak monoton atau bervariasi 

dan pelatih yang benar-benar kompeten. Pelatihan yang dilakukan oleh Bank 

Daerah Lamongan ini sudah cukup baik karena telah dilakukan secara 

berkesinambungan dan terjadwal  tetapi pada program pelatihan yang diikuti oleh 

Bank Daerah adakalanya terdapat pengulangan materi yang disampaikan kepada 

para karyawan dan tidak ada pembaharuan materi sehingga menyebabkan 

karyawan tidak begitu antusias dengan materi yang disajikan, mereka lebih 

antusias dengan metode pelatihan yang ditawarkan. 

4.10.3. Pembahasan Pengaruh Parsial Variabel Pelatih Terhadap 

Produktivitas Kerja 

 Variabel pelatih (X2) dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara 

parsial yang signifikan yaitu sebesar 0,006. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa karyawan Bank Daerah Lamongan dalam mengikuti program pelatihan 

tidak hanya dipengaruhi oleh metode pelatihan. Karyawan dalam mengikuti 

program pelatihan juga melihat siapa yang menjadi pelatihnya. Jika pelatih 

mereka ternyata berkompeten maka akan dapat meningkatkan semangat dan 

keseriusan dalam menjalankan program pelatihan dan pada akhirnya akan 

meningkatkan kinerja karyawan atau dalam penelitian ini produktuivitas kerja 
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karyawan. Dan sebaliknya jika pelatih mereka tidak berkompeten maka karyawan 

akan merasa tidak mendapatkan ilmu apapun dari program pelatihan pada 

akhirnya akan berdampak pada kinerja mereka diperusahaan dan produktivitas 

kerja tidak akan meningkat. 

 Pelatih dalam penelitian ini dalam kategori baik. Pada Bank Daerah 

Lamongan selalu menggunakan  pelatih dari instansi atau perseorangan yang 

memang benar-benar kompeten dibidangnya. Hal ini sesuai dengan yang 

dikatakan Mangkuprawira (2006), yaitu pelatih harus ahlinya yang berkualifikasi 

memadai artinya professional. Keprofesionalan pelatih merupakan keharusan. Hal 

ini dikarenakan pekerja adalah alat perusahaan yang membutuhkan ketrampilan. 

Bagaimana mungkin pekerja yang diberikan pelatihan mendapatkan wawasan 

yang lebih kalau pelatihnya tidak berkompeten.  

4.10.4 Pembahasan Pengaruh Parsial Variabel Metode Pelatihan Terhadap 

Produktivitas Kerja 

 Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel metode pelatihan 

(X3) mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial yaitu sebesar 0,001 dan 

bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan Bank Daerah Lamongan 

mengikuti program pelatihan tidak hanya melihat dari pelatihnya maupun materi 

pelatihan yang disajikan tetapi lebih mempertimbangkan metode pelatihan apa 

yang digunakan dalam program pelatihan tersebut. 

 Jika metode pelatihan yang digunakan tepat maka materi yang disajikan 

akan secara optimal terserap oleh peserta pelatihan. Sehingga peserta pelatihan 

akan mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang maksimal yang pada 
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akhirnya akan mereka terapkan pada pekerjaan mereka sehari-hari dan akan 

berdampak akan meningkatkan produktivitasnya sebagai karyawan Bank Daerah 

Lamongan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Salinding (2011), setiap 

perusahaan yang menjalankan pelatihan membutuhkan metode pelatihan yang 

tepat agar isi pelatihan tersebut dapat dengan mudah diserap oleh para karyawan 

yang menjadi peserta pelatihan.  

4.10.5. Pembahasan Variabel yang Berpengaruh Dominan Terhadap 

Produktivitas Kerja 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel metode pelatihan 

(X3) adalah variabel yang dominan dalam mempengaruhi variabel produktivitas 

kerja (Y), jika dibandingkan dengan variabel lainnya yaitu pelatih (X2) dan materi 

pelatihan (X3). hal ini terjadi karena metode pelatihan dapat menarik minat peserta 

untuk mengikuti program pelatihan. Karena metode yang disajikan cukup 

bervariasi sehingga peserta tidak merasa jenuh untuk menyimak materi pelatihan 

yang disampaikan oleh pelatih. Dalam program pelatihan yang dilaksanakan oleh 

bank daerah lamongan tidak selalu mendengarkan penjelasan dari pelatih namun 

dengan permainan dan praktik-praktik yang berhubungan dengan materi pelatihan 

bersangkutan. 

 Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh salinding (2011) yaitu setiap 

perusahaan yang menjalankan pelatihan membutuhkan metode pelatihan yang 

tepat agar isi pelatihan tersebut dapat dengan mudah diserap oleh para karyawan 

yang menjadi peserta pelatihan. Pelaksanaan metode pelatihan pada Bank Daerah 

Lamongan dalam kategori sangat baik. Dimana bank daerah lamongan 
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mengaplikasikan metode pelatihan sesuai dengan konsep yang telah disepakati 

sehingga karyawan yang mengikuti program pelatihan dapat menangkap dan 

memahami materi yang diberikan sehingga ketrampilan dan pengetahuan para 

karyawan mengalami penigkatan atau dengan kata lain produktivitas kerja 

karyawan meningkat.  

 Hal ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh ajeng shinta 

kumala tahun 2010 memperoleh hasil yang berbeda tentang pengaruh pelatihan 

tenaga pendidik terhadap peningkatan kinerja (studi pada sekolah dasar islam 

terpadu insan permata malang). Bahwa dalam penelitian ini menunjukkan hasil 

variabel metode pelatihan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

tetapi materi pelatihan dan pelatih memiliki pengaruh terhadap kinerja. Dan 

materi pelatihan yang memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja.  

 Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ria Noviana tahun 2007 

memperoleh hasil yang berbeda tentang pengaruh program pelatihan terhadap 

produktivitas kerja karyawan (studi pad CV. Robi motor tanjung tabalong – 

Kalimantan selatan). Bahwa dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa 

variabel metode pelatihan, materi pelatihan dan pelatiih mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan, akan tetapi variabel yang 

dominan adalah variabel pelatih. 

 Dalam penelitian ini tidak terbukti bahwa materi pelatihan dan pelatih 

memiliki pengaruh dominan, tetapi materi pelatihan memiliki pengaruh tidak 

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Sedangkan pada pelatih dan 

metode pelatihan memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 
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karyawan. metode pelatihan adalah variabel yang dominan terhadap produktivitas 

kerja karyawan pada Bank Daerah Lamongan yang merupakan objek penelitian 

ini. Hal ini dapat dikarenakan oleh perbedaan lingkungan dan manfaat langsung 

yang di terima oleh karyawan Bank Daerah Lamongan dari metode pelatihan yang 

digunakan tidak hanya dari materi pelatihan yang disajikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pelatihan yang 

terdiri dari materi pelatihan, pelatih dan metode pelatihan terhadap produktivitas 

kerja karyawan pada Bank Daerah Lamongan. 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil dari penelitian ini telah mampu menjelaskan permasalahan dalam 

penelitian dan sekaligus menjawab tujuan dari penelitian ini bahwa materi 

pelatihan, pelatih dan metode pelatihan berpengaruh secara simultan atau 

bersama-sama terhadap produktivitas kerja karyawan pada Bank Daerah 

Lamongan. 

2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa materi pelatihan tidak 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja. 

3.  Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelatih pelatihan berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja. 

4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa metode pelatihan berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja. 

5. Metode pelatihan mempunyai pengaruh dominan terhadap produktivitas 

kerja karyawan, hal ini dikarenakan metode yang digunakan oleh Bank 

Daerah Lamongan bervariasi sehingga isi dari pelatihan dapat diserap 

dengan mudah oleh para peserta pelatihan dan pada akhirnya peserta 
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mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang maksimal dan akan 

diterapkan pada pekerjaan mereka sehari-hari. 

5.2. Saran  

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan dan untuk dapat 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan melalui pelatihan dan dalam rangka 

mencapai tujuan perusahaan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebaiknya program pelatihan yang dilakukan menyajikan materi pelatihan 

yang lebih bervariasi. dan menggunakan pelatih yang berkompenten di 

bidangnya agar peserta pelatihan dapat secara jelas menerima materi 

pelatihan. 

2. Walaupun materi pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan akan tetapi variabel tersebut menjadi hal 

yang penting dalam program pelatihan dan untuk meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan yang akan berdampak pada peningkatan 

reputasi dan dapat mengatasi tantangan internal dan eksternal Bank Daerah 

Lamongan. 

3. Sebaiknya program pelatihan dilakukan secara berkelanjutan atau periodik 

dengan tetap menjaga kualitas baik yang akan dilaksanakan sendiri oleh 

perusahaan atau yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Setiap selesai 

melakukan program pelatihan maka sebaiknya dilakukan evaluasi 

pelatihan untuk mengetahui efektivitas program pelatihan yang terdiri dari 

materi pelatihan, pelatih dan metode pelatihan. Jika terdapat kesalahan 
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atau kekurangan maka dilakukan perbaikan untuk program pelatihan 

selanjutnya. 

4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan dari 

penelitian ini dan diharapkan untuk menyempurnakannya yaitu dengan 

menggunakan variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja. Selanjutnya juga dapat menambah jumlah sampel dan 

menggunakan metode penelitian lainnya dengan harapan penelitian ini 

dapat berkembang.  
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Lampiran 1: Kuisioner 

 

Kepada Yth : 

Bapak/Ibu/Saudara/i  
Karyawan        

Bank Daerah Lamongan 

Di  

Tempat 

Dengan hormat, 

 Dalam rangka untuk memenuhi penelitian dan penulisan skripsi yang 

sedang dilakukan oleh peneliti yaitu atas nama Sekar Sari Bashiroh, selaku 

mahasiswa jurusan ekonomi dan bisnis fakultas manajemen, konsentrasi 

manajemen sumber daya manusia, Universitas Brawijaya Malang. Dengan judul “ 

Pengaruh Program Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada Bank 

Daerah Lamongan.” 

 Maka di sela-sela kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/i, perkenankan saya 

memohon bantuannya untuk meluangkan sedikit waktu guna mengisi angket yang 

telah saya sertakan berikut ini. Mengingat pentingnya data ini, maka dengan 

segala kerendahan hati saya sangat mengharapkan agar angket ini diisi dengan 

lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka kerahasiaan akan 

senantiasa saya jaga. Atas bantuan  dan kerjasamanya, saya mengucapkan 

banyak terimah kasih.       

 Hormat Saya 

  (Sekar Sari Bashiroh) 
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IDENTITAS RESPONDEN 

Nama lengkap            : 

Jenis kelamin             :       laki-laki               perempuan 

Usia responden          :          kurang dari 30 th                  31 th – 35 th 

                                             36 th – 40 th                  lebih dari 40 th 

Pendidikan terakhir    :         SMA           D3              S1                   S2                  

S3 

Masa kerja                  :         1 th – 5 th             6 th- 10 th                lebih dari 20 th 

                                             11 th – 15 th                         16 th – 20 th 

Status terakhir             :        menikah             belum menikah         duda atau janda 
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Menurut pendapat saudara tentang pelatihan dan produktivitas kerja 

karyawan pada Bank Daerah Lamongan ini manakah pertanyaan yang paling 

sesuai dengan kondisi yang ada. 

 

Petunjuk pengisian angket: 

a. Berilah tanda check list (√) pada jawaban yang saudara anggap paling 

benar atau sesuai. 

b. Apabila saudara ingin memperbaiki jawaban yang menurut anda paling 

benar atau sesuai, maka berilah tanda silang (X) pada jawaban yang salah 

tersebut, dan kemudian pilihlah jawaban yang menurut saudara paling 

benar atau sesuai dan berilah tanda check list (√). 

 

Keterangan  

SS = sangat setuju    TS  = tidak setuju 

S = setuju     STS = sangat tidak setuju 

N = Netral    
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DAFTAR PERNYATAAN 

 

 

 

 

 

KETERANGAN  

ITEM PERNYATAAN 

PENILAIAN 

 

 

 

 

 

Pelatihan 

 

 

Materi 

pelatihan 

SS S N TS STS 

Materi pelatihan yang diberikan telah 
sesuai dengan job deskripsi. 

     

Materi pelatihan dapat mempengaruhi 
semangat para karyawan untuk 
melaksanakan pelatihan. 

     

Materi yang diberikan kepada karyawan 
telah dapat dimengerti. 

     

Materi pelatihan yang diberikan dapat 
menarik perhatian karyawan. 

     

Materi pelatihan dapat bermanfaat bagi 
kegiatan sehari-hari karyawan dalam 
bekerja. 

     

 

 

Pelatih 

 

Pelatih memiliki penguasaan yang bagus 
terhadap materi pelatihan. 

     

Pelatih memilliki kemampuan 
penyampaian materi secara  interaktif. 

     

Pelatih memahami metode pelatihan 
yang digunakan pada pelatihan. 

     

Penggunaan alat bantu pelatihan sudah 
sesuai dan menarik bagi karyawan. 

     

Pelatih dapat mempengaruhi semangat 
para karyawan untuk melaksanakan 
pelatihan. 
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LANJUTAN DAFTAR PERYATAAN 

 

TERIMA KASIH ATAS KESEDIAANNYA MENGISI KUISIONER DAN 

ATAS KERJA SAMA YANG BAIK . 

KETERANGAN  
ITEM PERNYATAAN 

PENILAIAN 
 
 
 

Pelatihan 

 
 

Metode 
pelatihan 

 
 
 

 

SS S N TS STS 
Metode karyawan dapat 
meningkatkan peran aktif 
karyawan dalam pelatihan. 

     

Metode pelatihan telah sesuai 
dengan materi pelatihan. 

     

Metode pelatihan sesuai 
dengan kemampuan 
karyawan. 

     

Metode pelatihan yang 
digunakan bervariasi. 

     

Metode pelatihan mudah 
dipahami oleh karyawan. 

     

 
 

Produktivitas 
Kerja 

 
Produktivitas

Kerja 
karyawan 

Bank Daerah 
Lamongan 

Pelatihan menambah 
pengetahuan karyawan dalam 
bekerja. 

     

Pelatihan menambah 
keterampilan karyawan 
dalam bekerja. 

     

Pelatihan membuat karyawan 
semakin bertanggung jawab 
dalam bekerja. 

     

Pelatihan membuat karyawan 
disiplin dalam bekerja. 

     

Pelatihan mambuat karyawan 
mampu bekerja sama dengan 
baik bersama karyawan 
lainnya. 
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Lampiran 2 :  Distribusi Frekuensi 

frekuensi X1 (materi pelatihan) 

X.1.1

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2.00 1 2.0 2.0 2.0 

3.00 2 4.0 4.0 6.0 

4.00 38 76.0 76.0 82.0 

5.00 9 18.0 18.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
 

X.1.2

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3.00 5 10.0 10.0 10.0 

4.00 35 70.0 70.0 80.0 

5.00 10 20.0 20.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
 

X.1.3

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2.00 2 4.0 4.0 4.0 

3.00 6 12.0 12.0 16.0 

4.00 34 68.0 68.0 84.0 

5.00 8 16.0 16.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
 

X.1.4

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2.00 5 10.0 10.0 10.0 

3.00 7 14.0 14.0 24.0 

4.00 33 66.0 66.0 90.0 

5.00 5 10.0 10.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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X.1.5

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2.00 3 6.0 6.0 6.0 

3.00 6 12.0 12.0 18.0 

4.00 29 58.0 58.0 76.0 

5.00 12 24.0 24.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
 

frekuensi X2 (pelatih) 

X.2.1

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2.00 1 2.0 2.0 2.0 

3.00 4 8.0 8.0 10.0 

4.00 32 64.0 64.0 74.0 

5.00 13 26.0 26.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
 

X.2.2

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2.00 1 2.0 2.0 2.0 

3.00 6 12.0 12.0 14.0 

4.00 29 58.0 58.0 72.0 

5.00 14 28.0 28.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
 

X.2.3

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3.00 6 12.0 12.0 12.0 

4.00 32 64.0 64.0 76.0 

5.00 12 24.0 24.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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X.2.4

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2.00 1 2.0 2.0 2.0 

3.00 13 26.0 26.0 28.0 

4.00 29 58.0 58.0 86.0 

5.00 7 14.0 14.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
 

X.2.5

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2.00 4 8.0 8.0 8.0 

3.00 8 16.0 16.0 24.0 

4.00 27 54.0 54.0 78.0 

5.00 11 22.0 22.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
 

frekuensi X3 (metode pelatihan) 

X.3.1

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2.00 4 8.0 8.0 8.0 

3.00 7 14.0 14.0 22.0 

4.00 36 72.0 72.0 94.0 

5.00 3 6.0 6.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
 

X.3.2

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3.00 6 12.0 12.0 12.0 

4.00 42 84.0 84.0 96.0 

5.00 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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X.3.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2.00 7 14.0 14.0 14.0 

3.00 11 22.0 22.0 36.0 

4.00 25 50.0 50.0 86.0 

5.00 7 14.0 14.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
 

X.3.4

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 1 2.0 2.0 2.0 

2.00 1 2.0 2.0 4.0 

3.00 4 8.0 8.0 12.0 

4.00 34 68.0 68.0 80.0 

5.00 10 20.0 20.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
 

X.3.5

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3.00 12 24.0 24.0 24.0 

4.00 31 62.0 62.0 86.0 

5.00 7 14.0 14.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
 

frekuensi Y (produktivitas kerja) 

Y1

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2.00 1 2.0 2.0 2.0 

4.00 28 56.0 56.0 58.0 

5.00 21 42.0 42.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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Y2

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2.00 1 2.0 2.0 2.0 

3.00 9 18.0 18.0 20.0 

4.00 21 42.0 42.0 62.0 

5.00 19 38.0 38.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
 

Y3

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2.00 2 4.0 4.0 4.0 

3.00 12 24.0 24.0 28.0 

4.00 22 44.0 44.0 72.0 

5.00 14 28.0 28.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
 

Y4

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2.00 4 8.0 8.0 8.0 

3.00 6 12.0 12.0 20.0 

4.00 28 56.0 56.0 76.0 

5.00 12 24.0 24.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
 

Y5

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2.00 4 8.0 8.0 8.0 

3.00 8 16.0 16.0 24.0 

4.00 25 50.0 50.0 74.0 

5.00 13 26.0 26.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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Lampiran 3: Uji Validitas 

 (X1) Materi Pelatihan 

Correlations 

 X.1.1 X.1.2 X.1.3 X.1.4 X.1.5 X.1

X.1.1 

Pearson Correlation 1 .172 .292* .107 .288* .539**

Sig. (2-tailed)  .231 .040 .459 .043 .000

N 50 50 50 50 50 50

X.1.2 

Pearson Correlation .172 1 .292* .156 .096 .485**

Sig. (2-tailed) .231  .040 .280 .508 .000

N 50 50 50 50 50 50

X.1.3 

Pearson Correlation .292* .292* 1 .575** .273 .776**

Sig. (2-tailed) .040 .040  .000 .055 .000

N 50 50 50 50 50 50

X.1.4 

Pearson Correlation .107 .156 .575** 1 .237 .701**

Sig. (2-tailed) .459 .280 .000  .098 .000

N 50 50 50 50 50 50

X.1.5 

Pearson Correlation .288* .096 .273 .237 1 .641**

Sig. (2-tailed) .043 .508 .055 .098  .000

N 50 50 50 50 50 50

X.1 

Pearson Correlation .539** .485** .776** .701** .641** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 50 50 50 50 50 50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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(X2) Pelatih 

Correlations 

 X.2.1 X.2.2 X.2.3 X.2.4 X.2.5 X.2

X.2.1 

Pearson Correlation 1 .749** .546** .381** .369** .823**

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .006 .008 .000

N 50 50 50 50 50 50

X.2.2 

Pearson Correlation .749** 1 .513** .303* .303* .777**

Sig. (2-tailed) .000  .000 .033 .032 .000

N 50 50 50 50 50 50

X.2.3 

Pearson Correlation .546** .513** 1 .351* .147 .667**

Sig. (2-tailed) .000 .000  .012 .307 .000

N 50 50 50 50 50 50

X.2.4 

Pearson Correlation .381** .303* .351* 1 .436** .686**

Sig. (2-tailed) .006 .033 .012  .002 .000

N 50 50 50 50 50 50

X.2.5 

Pearson Correlation .369** .303* .147 .436** 1 .671**

Sig. (2-tailed) .008 .032 .307 .002  .000

N 50 50 50 50 50 50

X.2 

Pearson Correlation .823** .777** .667** .686** .671** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 50 50 50 50 50 50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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(X3) Metode Pelatihan 

 
Correlations 

 X.3.1 X.3.2 X.3.3 X.3.4 X.3.5 X.3

X.3.1 

Pearson Correlation 1 .378** .684** .210 .571** .809**

Sig. (2-tailed)  .007 .000 .144 .000 .000

N 50 50 50 50 50 50

X.3.2 

Pearson Correlation .378** 1 .434** .353* .386** .638**

Sig. (2-tailed) .007  .002 .012 .006 .000

N 50 50 50 50 50 50

X.3.3 

Pearson Correlation .684** .434** 1 .195 .525** .829**

Sig. (2-tailed) .000 .002  .175 .000 .000

N 50 50 50 50 50 50

X.3.4 

Pearson Correlation .210 .353* .195 1 .228 .554**

Sig. (2-tailed) .144 .012 .175  .111 .000

N 50 50 50 50 50 50

X.3.5 

Pearson Correlation .571** .386** .525** .228 1 .744**

Sig. (2-tailed) .000 .006 .000 .111  .000

N 50 50 50 50 50 50

X.3 

Pearson Correlation .809** .638** .829** .554** .744** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 50 50 50 50 50 50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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(Y) Produktivitas Kerja 

 
Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y 

Y1 

Pearson Correlation 1 .726** .560** .397** .396** .715**

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .004 .004 .000

N 50 50 50 50 50 50

Y2 

Pearson Correlation .726** 1 .784** .475** .520** .842**

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000

N 50 50 50 50 50 50

Y3 

Pearson Correlation .560** .784** 1 .617** .619** .877**

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000

N 50 50 50 50 50 50

Y4 

Pearson Correlation .397** .475** .617** 1 .817** .824**

Sig. (2-tailed) .004 .000 .000  .000 .000

N 50 50 50 50 50 50

Y5 

Pearson Correlation .396** .520** .619** .817** 1 .837**

Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .000  .000

N 50 50 50 50 50 50

Y 

Pearson Correlation .715** .842** .877** .824** .837** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 50 50 50 50 50 50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 4: Reliabilitas  

(X1) Materi Pelatihan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.750 .783 6

 
(X2) Pelatih 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.783 .864 6

 
(X3) Metode Pelatihan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.779 .858 6

 
(Y) Produktivitas Kerja 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.811 .923 6
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Lampiran 5: Uji Normalitas 
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Lampiran 6: Uji Non Heteroskedastisitas 

 

 

 



130 
 

Lampiran 7 : Regresi Linear Berganda 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 X.3, X.1, X.2b . Enter 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson 
R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change

1 .780a .608 .583 2.09236 .608 23.802 3 46 .000 2.243

a. Predictors: (Constant), X.3, X.1, X.2 

b. Dependent Variable: Y 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 312.613 3 104.204 23.802 .000b 

Residual 201.387 46 4.378   

Total 514.000 49    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X.3, X.1, X.2 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients

t Sig. 95.0% 

Confidence 

Interval for B 

Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tolerance VIF 

1 

stant -2.443 3.022  -.808 .423 -8.525 3.640   

X.1 
.081 .186 .053 .436 .665 -.293 .455 .578 1.72

9

X.2 
.499 .172 .383 2.911 .006 .154 .844 .491 2.03

8

X.3 
.581 .171 .434 3.398 .001 .237 .926 .521 1.91

9

a. Dependent Variable: Y 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) X.1 X.2 X.3 

1 

1 3.982 1.000 .00 .00 .00 .00

2 .008 21.757 .67 .01 .14 .22

3 .005 27.461 .08 .15 .44 .76

4 .005 29.415 .25 .83 .42 .01

a. Dependent Variable: Y 
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 13.8191 26.5961 20.4000 2.52584 50

Std. Predicted Value -2.605 2.453 .000 1.000 50

Standard Error of Predicted 

Value 

.299 1.026 .562 .187 50

Adjusted Predicted Value 13.2745 26.9189 20.3866 2.54295 50

Residual -6.14219 3.79294 .00000 2.02730 50

Std. Residual -2.936 1.813 .000 .969 50

Stud. Residual -3.093 1.832 .003 1.012 50

Deleted Residual -6.81823 3.87226 .01342 2.21389 50

Stud. Deleted Residual -3.437 1.882 .000 1.042 50

Mahal. Distance .024 10.794 2.940 2.621 50

Cook's Distance .000 .263 .023 .041 50

Centered Leverage Value .000 .220 .060 .053 50

a. Dependent Variable: Y 
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