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BAB. III. 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek  dan Lokasi Penelitian 

 

Karyawan pada bagian pemasaran PT Arta Boga Cemerlang Semarang 

adalah objek dalam penelitian ini. Dan Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT 

Arta Boga Cemerlang Semarang yang yang berlokasi di Kawasan Industri Candi 

Blok A No.1/ Jl. Gatot Subroto Kota Semarang. Pemilihan lokasi penelitian 

berdasarkan pada pertimbangan bahwa adanya kesediaan dari pihak perusahaan 

untuk memberikan informasi dan data yang ada diperusahaan sesuai dengan 

penelitian. 

3.2. Populasi 

 

 Populasi Menurut Sugiyono (2010:117) adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari : obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti guna diteliti dan kemudian diambil kesimpulannya. Dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan bagian pemasaran 

PT Arta Boga Cemerlang Semarang sejumlah 32 orang ,karena semua populasi 

dijadikan responden maka penelitian ini adalah penelitian populasi (sensus). 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

 

 3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data primer. 

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh pengumpul 

data dari objek risetnya melalui: 1) wawancara langsung dengan kepala 

bagian pemasaran, untuk mengetahui permasalahan dan 2) pengisian 

kuesioner.  Terdapat dua indikator didalam kuesioner penelitian ini, antara 

lain adalah kuesioner KKJ (Kemampuan Kerja Jabatan) untuk kepala bagian 
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pemasaran, dan kuesioner KKP (Kemampuan Kerja Pribadi) untuk 

karyawan bagian pemasaran.  

 3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan peneliti, maka 

diperlukan data dan informasi yang akan mendukung penelitian ini. Untuk 

keperluan tersebut penulis menggunakan 2 teknik pengumpulan data : 

1. Wawancara  

2. Membagikan Kuesioner ( KKJ dan KKP ) 

3.3.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 

3.3.3.1. Uji Validitas 

Uji Validitas menurut Sugiyono (2010:267) adalah Derajat 

ketetapan antara data yang real yang terjadi pada objek penelitian dengan 

data yang  dapat  dilaporkan  oleh  penelitian.  Maka dari itu  data  yang  

valid adalah data “yang tidak berbeda”. Data  yang dilaporkan oleh peneliti 

sama dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitain. 

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu SPSS for Windows 

untuk uji validitas.  

Tabel 1. Hasil Uji Validitas 

No. Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

Melakukan semua hal administrasi    

 Item I 1 0,729 0,349 Valid 

 Item I 2 0,772 0,349 Valid 

 Item I 3 0,847 0,349 Valid 

 Item I 4 0,724 0,349 Valid 

 Item I 5 0,808 0,349 Valid 

Cek stock gudang    
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No. Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

 Item II 1 0,743 0,349 Valid 

 Item II 2 0,756 0,349 Valid 

  Item II 3 0,743 0,349 Valid 

 Item II 4 0,748 0,349 Valid 

 Item II 5 0,792 0,349 Valid 

Melakukan konfirmasi dari orderan 

yang diberikan sales 
   

 Item III 1 0,790 0,349 Valid 

 Item III 2 0,738 0,349 Valid 

 Item III 3 0,773 0,349 Valid 

 Item III 4 0,677 0,349 Valid 

 Item III 5 0,791 0,349 Valid 

 

Dengan ketentuan Df = Jumlah responden – 2 ( Df= 32-2 = 30) dan 

alpha 5% maka rTabel adalah 0,349 serta dengan syarat  apabila r hitung > 

r tabel maka item dalam kuesioner tersebut dinyatakan valid. Dapat dilihat 

pada tabel 1. bahwa semua r hitung variabel dalam penelitian ini memiliki 

nilai lebih dari r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan 

variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid.  

3.3.3.2. Reliabilitas  

Reliabilitas Instrumen menurut  Sugiyono  (2010:354)  dilakukan  

bertujuan untuk  mengetahui seberapa  jauh  hasil  pengukuran  tetap  

konsisten  apabila  dilakukan pengukuran  dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Uji reliabilitas 

dalam studi ini menggunakan Cronbach Alpha. Suatu variabel dapat 

dikatakan reliabel, jika hasil α > 0,70 = reliabel dan hasil α < 0,70 = tidak 

reliabel. 
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Tabel 2. Hasil Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
 Keterangan 

Melakukan semua hal administrasi 0,827 0,7 Reliabel 

Cek stock gudang 0,810 0,7 Reliabel 

Melakukan konfirmasi dari orderan 

yang diberikan sales 
0,802 0,7 Reliabel 

 

Kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten dengan syarat hasil 

koefisien Alpha Cronbach lebih dari 0,7 dan mendekati 1. Hasil uji 

reliabilitas dalam penelitian ini yang dapat dilihat dalam tabel 2. 

menunjukan bahwa hasil koefisien Alpha Cronbach sebesar (0,827), 

(0,810), dan (0,802) sehingga kuesioner dalam penelitian ini dapat 

dinyatakan valid.  

 

3.4. Alat Analisis Data 

 3.4.1. Analisis Deskriptif 

 Dalam penelitian ini alat analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif , Menurut Sugiyono (2010: 11) penelitian deskriptif digunakan untuk 

mencari tau nilai variabel mandiri, satu variabel atau lebih (independen) dengan 

tidak membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Dan 

data yang diperoleh adalah data kualitatif dan data kuantitatif ,Menurut Sugiyono, 

(2003:14) data kualitatif adalah data yang memiliki bentuk kata, skema, dan 

gambar. Jika data kuantitatif adalah penelitian yang memperoleh data dengan 

bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.  
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 3.4.2. Metode Training Need Assesment Tool (TNA-T) 

Metode Training Need Assesment Tool (TNA-T) yang merupakan metode 

yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun langkah-langkah yang diperlukan 

dalam analisis kebutuhan pelatihan menurut Arep dan Tanjung (Probosemi, 2011), 

terdiri dari: 

1. Menyusun uraian pekerjaan. 

Dalam tahap ini membuat uraian pekerjaan setiap karyawan berdasarkan 

apa yang dibutuhkan organisasi, apa saja yang diperlukan sesuai dengan 

peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam organisasi 

(subjek analisis). 

2. Menyusun instrumen untuk mengukur kemampuan kerja. 

Instrumen yang dilakukan/dijalankan dengan kuesioner yang 

digunakan, berisi data karyawan dan uraian pekerjaan seorang karyawan 

dan skala pengukuran untuk menilai/mengukur KKJ (Kemampuan Kerja 

Jabatan) dan KKP (Kemampuan Kerja Pribadi) karyawan. Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur/menilai KKJ adalah kuesioner yang berisi 

penilaian subjek analisis, penilaian KKJ dilakukan oleh Kepala Bagian 

Pemasaran. Subjek analisis dalam  penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Subjek analisis penelitian/Responden 

No Bidang/ Bagian 

pekerjaan 

Subyek Penelitian 

1 Sales Umum  -Mencari omset di toko tradisional 

-Melakukan penagihan ke toko tradisional 

-Mencapai target yang ditentukan 

2 Sales Horeka 

(Hotel,Restoran,dan 

Kafe) 

-Mencari omset di hotel, restoran, kafe 

-Melakukan penagihan di hotel, restoran, kafe 

-Mencapai target yang ditentukan 

3 Administrasi  -Melakukan semua hal administrasi 

-Cek stok gudang 

-Melakukan konfirmasi dari orderan yang 

diberikan  sales 
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3. Melaksanakan pengukuran peringkat kerja. 

Peringkat Kemampuan Kerja Jabatan (KKJ) dibuat dengan tujuan untuk 

mengukur peringkat kerja, Skala kisaran nilai dari 1-9 adalah yang 

digunakan dan dibagi menjadi tiga peringkat (Tabel 4.). 

Tabel 4. Skala Likert untuk KKJ 

 Sumber: Mc. Cann dan Tashima (Probosemi, 2011) 

Pembobotan pada setiap subjek analisis dalam kuesioner digunakan 

untuk mengukur peringkat kerja pada Kemampuan Kerja Pribadi (KKP). 20 

poin adalah nilai total maksimum untuk masing-masing subjek analisis. 

Sales Horeka ,Sales Umum, dan Administrasi adalah yang menilai KKP 

berdasarkan atas kemampuan yang dimiliki karyawan pada saat ini (aktual), 

dan dengan menggunakan skala rating . 

 

Tabel 5. Skala rating untuk pemberian bobot untuk KKP 

Bobot Kategori 

4 

3 

2 

1 

0 

Sangat setuju 

Setuju 

Kurang setuju 

Ragu-ragu 

Tidak setuju 

Sumber: Umar (Probosemi, 2011) 

 

Skala Kategori Peringkat 

1-3 

4-6 

7-9 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 
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Pada Tabel 5 adalah Skala rating untuk pemberian bobot. Untuk 

tahap selanjutnya adalah proses konversi yaitu nilai-nilai tiap dari variabel 

yang didapatkan dari kuesioner diubah ke dalam skala penilaian KKP sesuai 

distribusi pada Tabel 6. 

Tabel 6. Kategori peringkat untuk nilai peubah KKP 

 Sumber: Mc. Cann dan Tashima (Probosemi, 2011) 

Hasil yang diperoleh diubah ke dalam pola skala penilaian KKP dan 

dibandingkan dengan penilaian KKJ dari atasan (manajer). 

4.  Mengolah dan menafsirkan data hasil pengukuran. 

Mengolah data dengan menggunakan TNA-T adalah tahap selanjutnya 

setelah pengisian kuesioner KKJ dan KKP, langkah-langkahnya 

adalahsebagai berikut: 

a) Menghitung nilai KKJ. 

Untuk menentukan nilai dari KKJ adalah dengan mencari 

rata-rata, yang diambil dari penilaian oleh responden (dalam 

penelitian ini adalah manajer pemasaran) terhadap kemampuan 

Nilai Peubah Kategori Peringkat 

0-1 

2-3 

4-6 

7-8 

9-10 

11-13 

14-15 

16-17 

18-20 

Rendah (skala1) 

Rendah (skala 2) 

Rendah (skala 3) 

Sedang (skala 4) 

Sedang (skala 5) 

Sedang (skala 6) 

Tinggi (skala 7) 

Tinggi (skala 8) 

Tinggi (skala 9) 
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kerja yang harus dimiliki seorang karyawan didalam bagian tertentu 

pada jabatannya. 

Rumus yang digunakan adalah : 

KKJ =  .................................................................(1)  

 

Keterangan :   

KKJ = Kemampuan kerja jabatan/yang harus diharapkan 

i = Nilai skala    

ni = Jumlah responden yang menilai skala i     

N  = Jumlah responden keseluruhan 

b) Menghitung nilai KKP. 

Untuk menentukan nilai KKP adalah dengan mencari rata-

rata yang diambil dari penilaian oleh responden (dalam penelitian 

ini adalah Karyawan Bagian Pemasaran) terhadap kemampuan kerja 

pribadinya. 

Rumus yang digunakan adalah : 

  KKP  =   ..............................................................(2) 

   Keterangan:    

KKP = Kemampuan kerja pribadi/yang dimiliki sekarang 

i = Nilai skala    

ni = Jumlah responden yang menilai skala i     

N  = Jumlah responden keseluruhan  
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c) Menentukan kebutuhan pelatihan. 

Setelah tahap diatas dilakukan dilanjutkan dengan tahap 

penentuan perlu tidaknya pelatihan diberikan kepada karyawan, 

penetuan tersebut dilihat dari hasil perhitungan selisih/kesenjangan 

diantara KKJ dan KKP. KKJ-KKP>1 adalah acuan bahwa karyawan 

perlu diberikan pelatihan. 

d) Menetapkan peringkat kebutuhan pelatihan. 

Tahap yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan 

peringkat kebutuhan pelatihan melalui Diagram Peringkat 

Kebutuhan Pelatihan (PKP). Titik potong antara nilai KKJ dengan 

nilai KKP adalah dasar peringkat kebutuhan pelatihan. 

Titik perpotongan tersebut akan berada di antara bagian A, 

B, C, atau D. Dan peringkat kebutuhan pelatihan ditentukan 

berdasarkan lokasi titik potong. 

   

Gambar 3. Diagram peringkat kebutuhan pelatihan KKJ dan KKP (Probosemi, 

2011). 

Diatas (Gambar 3.) adalah diagram kebutuhan pelatihan berdasarkan 

analisis kemampuan kerja untuk jabatan dan kemampuan kerja pribadi 

(Arep dan Tanjung, 2002) 
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Tabel 7. Ikhtisar penafsiran diagram peringkat kebutuhan pelatihan 

Letak titik potong 

KKJ-KKP dalam 

Diagram PKP 

Imbangan antara 

KKJ dan KKP 

PKP 

(Peringkat Kebutuhan 

Pelatihan) 

Daerah A 
KKJ berada jauh di atas 

KKP 

Sangat mendesak/sangat 

perlu untuk pelatihan 

Daerah B 
KKJ dan KKP tidak jauh 

berbeda 

Mendesak/perlu 

pelatihan 

Daerah C KKJ dan KKP seimbang 
Tidak  perlu  dilakukan 

pelatihan 

Daerah D 
KKP  menyamai  atau 

melebihi KKJ 

Pengembangan/ 

kemajuan karir 

Sumber: Arep dan Tanjung (Probosemi, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


