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ABSTRAK 

 
SUDHARMONO. NIM. 2014.1.3.00227 PENGARUH PELATIHAN  KERJA 

TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS  KARYAWAN DAPM 

UPK BINA ARTHA KECAMATAN SURANENGGALA 

 

 

Skripsi ini membahas pengaruh pelatihan kerja terhadap peningkatan 

produktivitas karyawan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit 

Pengelolah kegiatan (DAPM UPK) Bina Artha Kecamatan suranenggala. 

Kajiannya dilatarbelakangi oleh sumber daya insani (SDI) merupakan komponen 

perusahaan yang paling mahal dibanding dengan komponen lain karena sumber 

daya insani merupakan penggerak utama organisasi perusahaan. 

Penelitian ini  bertujuan  untuk mengetahui pelatihan karyawan, tingkat 

produktivitas karyawan, dan untuk mengetahui pengaruh pelatihan karyawan 

terhadap suatu lembaga koperasi Dana Amanah Pemberdayaan  Masyarakat  Unit 

Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) Bina Artha Kecamatan Suranenggala. 

Dengan pengambilan sample terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari 

populasi yaitu 13 karyawan yang telah mengikuti pelatihan. 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif.  Metode analisis data 

yang digunakan adalah uji validitas, reliabilitas, analisis regresi sederhana, 

analisis korelasi, koefisien determinasi, uji t dengan menggunakan SPPS 19.0 for 

Windows. Dan hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelatihan yang sudah 

diterapkan perusahaan sudah dikatakan baik, karena nilai TCR dari pelatihan di 

peroleh 71,2%. Sedangkan untuk variabel produktivitas karyawan memperoleh 

nilai TCR 81,6% ini dikatakan sangat baik. Dan pelatihan berpengaruh terhadap 

Produktivitas Karyawan.  

Berdasarkan  analisis data menunjukkan bahwa, Pelatihan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan, dengan t hiutng> t tabel yaitu 

sebesar 2,354>1,683.Hubungan antara pelatihan dan produktivitas karyawan 

diperoleh nilai R square = 0,122.Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

variabel pelatihan berpengaruh secara signifikan. 

Penerapan pelatihan kerja diharapkan berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja karyawan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah 

Kegiatan (DAPM UPK). Penelitian ini , diharapkan akan menjadi bahan informasi 

dan masukan sebagai tambahan pengetahuan serta dapat dikembangkan, terutama 

dalam memberi dorongan kepada karyawan Dana Amanah Pemberdayaan 

Masyarakat Unit Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) Bina Artha Kecamatan 

Suranenggala untuk senantiasa meningkatkan motivasi pelatihan secara memadai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumber Daya Insani (SDI) merupakan komponen perusahaan 

yang  paling  mahal dibanding dengan komponen lain karena sumber daya 

insani merupakan penggerak utama organisasi perusahaan. Suatu 

perusahaan tanpa sumber daya insani tidak dapat produktif. Oleh karena 

itu, sumber daya insani harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan 

efektivitas (pencapaian tujuan secara tepat). Pengelolaan  sumber daya 

insani tersebut salah satunya adalah mengadakan progam pelatihan bagi 

karyawan. Program pelatihan dianggap akan diharapkan memberikan 

manfaat yang cukup besar untuk karyawan dan perusahaan. Dengan  

adanya pelatihan diharapkan akan menambah  pengetahuan dan wawasan 

bagi karyawan. 

Pelatihan menurut Edwin B. Flippo (1995:75), “peningkatan 

knowledge dan skill seorang  karyawan untuk menerapkan aktivitas kerja 

tertentu. Dengan pelatihan perusahaan memperoleh masukan yang baik 

menghadapi tantangan-tantangan manajemen yang terus berkembang 

dengan memiliki karyawan yang dapat memenuhi penyelesaian masalah-

masalah yang ada
1
. 

                                                           
1
Edwin B. Flippo,Manajemen Personalia, Jilid 2 (Jakarta:Erlangga,Jakarta,1995),  h. 75. 
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Islam memandang bahwa ilmu merupakan dasar penentuan martabat dan 

derajat seseorang dalam kehidupan. Dengan adanya ilmu, akan memberikan 

pengetahuan seseorang Muslim terhadap berbagai dimensi kehidupan, baik 

urusan dunia maupun agama. Sehingga ia akan mendekatkan diri dan lebih 

mengenal Allah SWT, serta memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas 

pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Program yang ditujukan untuk 

meningkatkan keterampilan dan kompetensi para karyawan Dana Amanah 

Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) Bina 

Artha Kecamatan Suranenggala nampaknya mampu meningkatkan kinerja 

karyawan yang peningkatannya sudah signifikan. Kompetitor yang semakin 

hari semakin bertambah oleh karena itu pelatihan kerja karyawan harus 

terus dikembangkan dan ditingkatkan agar sumber daya manusia yang ada 

di Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah Kegiatan 

(DAPM UPK) Bina Artha Kecamatan Suranenggala dapat bersaing 

kemampuanya dalam pengelolaan keuangan lembaga koperasinya. Pelatihan 

karyawan akan sukses berjalan lancar juga berkat sumber daya manusia 

yang ada dalam suatu perusahaan berpartisipasi dalam seluruh kegiatan 

diklat yang diadakan akan terus berkembang dengan keterampilan dan 

kemampuan sumber daya manusia yang terus dikembangkan, produktivitas 

karyawan diharapkan akan terus meningkat dan berinovasi apabila program 

pelatihan yang diadakan oleh perusahaan diikuti dengan penuh semangat 

dan komitmen. 
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Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pelatihan peneliti 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pelatihan Kerja 

Terhadap Peningkatan Produktivitas Karyawan DAPM UPK Bina 

Artha Kecamatan Suranenggala”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, selanjutnya untuk 

keperluan bagaimana integritas, loyalitas, disiplin, penulis dapat menyusun 

identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Parstisipan karyawan dalam pelaksanaan program pelatihan kerja yang 

dilaksanakan oleh Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit 

Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) Bina Artha Kecamatan 

Suranenggala. 

2. Peningkatan Produktivitas kerja Karyawan Dana Amanah 

Pemberdayaan Unit Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) Bina Artha 

Kecamatan Suranenggala. 

3. Program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dana Amanah 

Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) 

Bina Artha Kecamatan Suranenggala . 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian guna terjaganya fokus 

dari penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Yang dimaksud penelitian adalah bagian pendidikan yang menyangkut 

proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan 

diluar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif 

singkat, dan  dengan metode yang lebih mengutamakan praktek 

daripada teori. ( Siswanto B.Satrohadiwiryo, 2003 : 200)
2
 

2. Yang dimaksud produktivitas adalah rasio antara output dan input atau 

rasio antara hasil produk dengan total sumber daya yang digunakan. 

(Husein Umar,2002:9)
3
. Menurut Ervianto (1985 : 1.3)

4
“ Produktivitas 

adalah suatu konsep yang menunjukan adanya kaitan antara hasil kerja 

dengan satuan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk 

seorang tenaga kerja. 

3. Penelitian terbatas pada tempat yaitu dilakukan di Dana Amanah 

Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) 

Bina Artha Kecamatan Suranenggala yang beralamat di JL. Sunan 

Gunung Jati Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten 

Cirebon. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan ( 2 April 2018 s/d 2 

Mei 2018).
5
 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah : 

                                                           
2
Siswanto B. Satrohadiwiryo,Manajemen Tenaga Indonesia,(Jakarta:Bumi Aksara, 2003), h.200. 

3
Husein Umar, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 9. 

4
Ervianto, Manajemen Proyek Kontruksi, edisi revisi,(Yogyakarta: Penerbit  Andi, 2004), h. 1.3. 

5
Penelitian ini dilakukan dari 2 April  2018  s/d 2 Mei 2018. 
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1. Seberapa besar pelaksanaan pelatihan karyawan Dana Amanah 

Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) 

Bina Artha Kecamatan Suranenggala?. 

2. Seberapa besar pelaksanaan produktivitas karyawan Dana Amanah 

Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) 

Bina Artha Kecamatan Suranenggala?. 

3. Seberapa kuat pengaruh pelatihan kerja terhadap peningkatan 

produktivitas kerja karyawan Dana Amanah Pemberdayaan 

Masyarakat Unit Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) Bina Artha 

Kecamatan Suranenggala?. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui seberapa besar  pelatihan karyawan di Dana 

Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah Kegiatan (DAPM 

UPK) Bina Artha Kecamatan  Suranenggala. 

2. Untuk mengetahui tingkat produktivitas karyawan Dana Amanah 

Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) 

Bina Artha Kecamatan Suranenggala. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan pelatihan terhadap 

peningkatan produktivitas karyawan Dana Amanah Pemberdayaan 

Masyarakat Unit Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) Bina Artha 

Kecamatan Suranenggala. 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan bagi Institusi/Perusahaan 
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Hasil penelitian merupakan gambaran yang terjadi dilapangan yang 

dijadikan input yang mungkin bermanfaat dan dapat digunakan sebagai 

sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan pelatihan guna meningkatkan produktivitas perusahaan. 

2. Kegunaan bagi pihak akademik 

Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai 

bahan referensi, bahan perbandingan  sebagai tambahan pengetahuan serta 

dapat dikembangkan. 

3. Bagi Penulis  

Sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pada Institut Agama Islam Bunga Bangsa 

Cirebon (IAIBBC).
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

Konsep Dasar Pelatihan 

Pengertian Pelatihan 

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, sesuai 

dengan standar. Biasanya pelatihan merujuk pada pengembangan keterampilan 

bekerja (vocational) yang dapat digunakan dengan segera. 

Secara operasional dapat dirumuskan, bahwa pelatihan adalah suatu proses 

yang meliputi serangkaian tindak (upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja 

dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga 

profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu. 

Pengertian lain, pelatihan adalah proses sistematis pengubahan tingkah laku para 

karyawan dalam suatu arah untuk meningkatkan upaya pencapaian tujuan-tujuan 

organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk 

melaksanakan pekerjaan saat ini, memiliki orientasi saat ini dan membantu 

pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

Pelatihan menurut Edwin B. Flippo (1995;75),
6
 ”peningkatan knowledge dan       

                                                           
6
Edwin B. Flippo,Manajemen Personalia, Jilid 2 (Jakarta:Erlangga,Jakarta,1995),  h. 75. 
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skill seorang karyawan untuk menerapkan aktivitas 

kerja tertentu. Dengan pelatihan perusahaan memperoleh masukan yang baik 

menghadapi tantangan-tantangan manajemen yang terus berkembang dengan 

memiliki karyawan yang dapat memenuhi penyelesaian masalah-masalah yang 

ada. 

Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, 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 atau pekerjaan. 

Islam memandang bahwa ilmu merupakan dasar penentuan martabat dan 

derajat seseorang dalam kehidupan. Dengan bertambahnya ilmu, akan 

meningkatkan pengetahuan seseorang Muslim terhadap berbagai dimensi 

kehidupan, baik urusan dunia maupun agama. Sehingga ia akan lebih 

mendekatkan diri dan lebih mengenal Allah SWT, serta meningkatkan 

kemampuan dan kompetensinya dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya.  

B. Tujuan Pelatihan 

 

Secara umum pelatihan bertujuan mempersiapkan dan membina tenaga 

kerja, baik struktural maupun fungsional, yang memiliki kemampuan dalam 

profesinya, kemampuan melaksanakan loyalitas, kemampuan melaksanakan 

dedikasi dan kemampuan berdisiplin yang baik. Kemampuan profesional 

mengandung aspek kemampuan keahlian dalam pekerjaan, kemasyarakatan, dan 
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kepribadian agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. 

Secara khusus, pelatihan bertujuan untuk  : 

 

1.   Mendidik, melatih serta membina tenaga kerja yang  memiliki 

keterampilan produktif dalam rangka pelaksanaan program 

organisasi di lapangan. 

2.   Mendidik, melatih serta membina unsur-unsur ketenagakerjaan 

yang memiliki kemampuan dan hasrat belajar terus untuk 

meningkatkan dirinya sebagai tenaga yang tangguh, mandiri, 

profesional, beretos kerja yang tinggi dan proaktif. 

3.   Mendidik, melatih serta membina tenaga kerja sesuai dengan 

bakat, minat, nilai dan pengalamannya masing-masing 

(individual). 

Selain itu, pelatihan juga memiliki tujuan untuk  : 

 

1. Meningkatan penghayatan jiwa dan ideologi. 

 

2. Meningkatkan kualitas kerja. 

 

3. Meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia. 

 

4. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja. 

 

5. Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara 

maksimal. 

6. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. 

 

7. Menghindarkan keusangan (Obsolescence). 
 

8. Meningkatkan perkembangan pribadi pegawai. 
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C. Manfaat Pelatihan 

 

Pelatihan dapat memberikan manfaat baik kepada karyawan ataupun 

perusahaan. 

Manfaat untuk karyawan, antara lain  : 

 

1. Membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah. 

 

2. Mendorong pencapaian pengembangan diri dan percaya diri. 

 

3. Membantu karyawan mengatasi stress, frustasi, dan konflik. 

 

4. Memberikan informasi tentang meningkatnya pengetahuan 

kepemimpinan, keterampilan komunikasi dan sikap. 

5. Membantu karyawan mendekati tujuan pribadi sementara meningkatkan 

keterampilan interaksi. 

6. Memenuhi kebutuhan personal peserta dan pelatih. 

 

7. Memberikan nasihat dan jalan untuk pertumbuhan masa depan. 

 

8. Membangun rasa pertumbuhan dalam pelatihan. 

 

9. Membantu pengembangan keterampilan mendengar, bicara dan menulis 

dengan latihan. 

 

10. Membantu menghilangkan rasa takut melaksanakan tugas baru 

 

Manfaat untuk perusahaan, meliputi  : 

 

1. Mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih 

positif terhadap orientasi profit. 

2. Memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level. 

 

3. Memperbaiki moral SDM. 

 

4. Membantu karyawan untuk mengetahui tujuan perusahaan. 

 

5. Membantu menciptakan image perusahaan yang lebih baik. 
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6. Mendukung otentisitas, keterbukaan dan kepercayaan. 

 

7. Meningkatkan hubungan antara atasan dan bawahan. 

 

8. Membantu pengembangan perusahaan. 

 

9. Belajar dari peserta membantu persiapan dan pelaksanaan kebijakan 

perusahaan. 

10. Memberikan informasi kebutuhan perusahaan di masa depan. 

 

11. Perusahaan dapat membuat keputusan dan memecahkan masalah yang 

lebih efektif. 

12. Membantu pengembangan promosi dari dalam. 

 

13. Membantu pengembangan keterampilan kepemimpinan, motivasi, 

kesetiaan, sikap dan aspek lain yang biasanya diperlihatkan pekerja. 

14. Membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan kualitas 

kerja. 

15. Membantu menekan biaya dalam berbagai bidang seperti produksi, SDM, 

administrasi. 

16. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kompetensi dan 

pengetahuan perusahaan. 

17. Meningkatkan hubungan antar buruh dengan manajemen. 

 

18. Mengurangi biaya konsultan luar, dengan konsultan internal. 

 

19. Mendorong mengurangi perilaku merugikan. 

 

20. Menciptakan iklim yang baik untuk pertumbuhan. 

 

21. Membantu meningkatkan komunikasi organisasi. 

 

22. Membantu karyawan menyesuaikan diri dengan perubahan. 
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D. Macam-macam Pelatihan 

 

Menurut Purwono ( 2001 : 12) mengemukakan bahwa macam pelatihan 

dapat digolongkan kedalam empat macam golongan
7
yaitu: 

1. Pendidikan dasar (basiceducation) 

 

Merupakan pendidikan yang diisyaratkan sebelum seorang tenaga kerja 

masuk bekerja atau sebelum dimasukkan dalam roda personalia organisasi dari 

sesuatu bentuk usaha. Pendidikan ini kecuali terdiri dari pendidikan pada 

sekolah-sekolah umum. 

2. Pendidikan formal 

 

Diadakan secara periodik diantara petugas-petugas tertentu dengan tujuan agar 

para tenaga kerja mendapat tambahan dan selalu mengikuti perkembangan dari 

segala sesuatu dalam lingkungan pekerjaannya. 

3. Pendidikan Penyegar 

 

Mempunyai tujuan menyegarkan kembali pengertian-pengertian dan 

pengetahuan-pengetahuan yang telah silam dan ada hubungan dan sangkut 

pautnya dengan pelaksanaan tugas. 

4. Latihan dalam perusahaan 

 

Lebih dikenal dengan sebutan TWI (Training Within   Industry). 

Merupakan latihan yang meliputi : 

 

a) Latihan instruksi kerja (job instruction training), yang telah melatih cara-

cara yang tepat untuk memberikan instruksi baik bagi tenaga baru, 

maupun tenaga lama dalam menghadapi tugas-tugas baru. 

                                                           
8 

Purwono, Manajemen personalia, Terjemahan, Edisi Ketiga, (Jakarta: Erlangga,2001), h. 12. 



13 
 

 
 

b) . Latihan cara kerja (job method training), yang melatih cara-cara kerja 

yang tepat dan menyempurnakan cara kerja. 

c) Latihan lingkungan kerja (job relation training), yang melatih cara-cara 

hubungan kerja, antara tenaga kerja dengan pimpinan, maupun sesama 

tenaga kerja, sehingga terciptanya perpaduan kerja. 

d) Latihan keterampilan (vocational training), untuk melatih  keterampilan 

fisik tenaga-tenaga pelaksana. 

E. Metode Pelatihan 

 

Metode yang dipilih hendak disesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan 

dilaksanakan dan yang dapat dikembangkan oleh suatu perusahaan. Menurut 

Handoko (2001 : 110),
8
 mengatakan ada dua kategori pokok program pelatihan 

yaitu : 

1. Metode Praktis 

On the Job Trainning (OJT) atau disebut juga dengan pelatihan dengan 

instruksi pekerjaan yaitu dengan cara pekerja atau calon pekerja ditempatkan 

dalam kondisi pekerjaaan yang riil, di bawah bimbingan/arahan pegawai yang 

berpengalaman atau pegawai senior. Berbagai macam ini biasanya dugunakan 

dalam praktek adalah sebagai berikut  

a) Rotasi pekerjaan 

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

variasi kerja, para pengajar memindahkan para peserta pelatihan dari 

tempat kerja satu ke lainnya. Setiap perpindahan umumnya didahului 

                                                           
8
Handoko, Manajemen Personalian dan Sumber daya Manusia, (Yogyakarta BPFE-2001), h. 110. 
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pemberian instruksi  kerja. 

b) Pelatihan Instruksi pekerjaan 

Petunjuk-petunjuk pekerjaan diberikan secara langsung pada pekerjaan 

dan digunakan terutama untuk melatih para karyawan tentang cara 

pelaksanaan pekerjaan mereka. 

c) Magang (Apprenticeships) 

Melibatkan pembelajaran dari pekerja yang lebih berpengalaman, dan 

dapat ditambah pada teknik off the job training. Asistensi dan kerja 

sambilan disamakan dengan magang karena menggunakan partisipasi  

tingkat tinggi dari peserta dan memiliki tingkat transfer pengetahuan dan 

keterampilan yang tinggi tentang pekerjaan. 

d) Coaching 

Atasan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada karyawan dalam 

pelaksanaan kerja rutin mereka. 

e) Business Games 

Bussiness (management) games adalah simulasi pengambilan kepuasan 

skala kecil yang dibuat sesuai dengan situasi kehidupan bisnis nyata. 

Tujuannya adalah untuk melatih para karyawan dalam mengambil 

keputusan. 

f) Pelatihan Vestibule 

Agar pembelajaran tidak mengganggu operasional rutin, beberapa 

perusahaan menggunakan pelatihan vestibule terpisah dibuat dengan 

peralatan yang sama dengan yang digunakan dalam pekerjaan. Cara ini 
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memungkinkan adanya transfer, repetisi, dan partisispasi serta material 

perusahaan bermakna umpan balik. 

g) Pelatihan Laboraturium (Laboratory Training) 

Suatu bentuk latihan kelompok yang terutama digunakan untuk 

mengembangkan keterampilan-keterampilan antar pribadi. Latihan ini 

juga berguna untuk mengembangkan berbagai prilaku bagi tanggung 

jawab pekerjaan waktu yang akan datang. 

2. Teknik-teknik presentase informasi dan metode simulasi (Off the job  training) 

Tujuan utama teknik-teknik presentase atau penyajian informasi adalah untuk 

mengajarkan berbagai sikap, konsep atau keterampilan kepada para peserta. 

Metode-metode yang biasa digunakan : 

a) Kuliah 

Ini merupaka metode tradisional dengan kemampuan  penyampaian 

informasi, Teknik kuliah ini cenderung lebih bergantung pada 

komunikasi, bukan modeling. 

b). Ceramah Kelas dan Presentasi Video 

Ceramah dan teknik lain dalam off the job dengan mengandalkan 

komunikasi daripada member model. Ceramah adalah pendekatan 

terkenal karena menawarkan sisi ekonomis dan material organisasi, tetapi 

partisipasi, umpan balik, transfer dan repetisi sangat rendah. 
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F. Konsep Dasar Produktivitas Kerja 

 

1. Pengertian Produktivitas 
 

Dewan Produktivitas Nasional (Husein Umar, 2002 : 9)
9
, mendefinisikan 

produktivitas sebagai suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai 

pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini (harus) lebih baik dari hari kemarin, 

dan hari esok lebih baik dari hari ini. 

Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang 

dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). 

Dengan kata lain bahwa produktivitas memiliki dua dimensi. Dimensi pertama 

adalah efektivitas yang mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal 

yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. 

Yang kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input   

dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut 

dilaksanakan. Produktivitas merupakan sebagai  perbandingan antara totalitas 

pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode 

tersebut. 

Dalam doktrin pada Konferensi Oslo, 1984, tercantum definisi umum 

produktivitas semesta yaitu, produktivitas adalah suatu konsep yang bersifat 

universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa untuk 

lebih banyak manusia, dengan menggunakan sumber-sumber riil yang makin 

sedikit. 

Sedangkan produktivitas menurut para pakar ekonomi syariah merupakan 

suatu hal yang penting untuk menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat bagi 

                                                           
9
Husein Umar, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 9. 
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umat manusia. Tidak terbatas dengan hal yang dapat dijual,  akan tetapi dapat 

menambah nilai guna dan manfaat bagi kehidupan secara umum, khususnya yang 

dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT (Qardhawi,1997 : 416).
10

 

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu bekerja dan memiliki 

produktivitas seperti dalam firman Allah : 

 

ُ َعلَْيِهمْ  َز اَّللَّ ََافِِزيَه أَْمََالَُها ۖ۞ أَفَلَْم يَِسيُزوا فِي اْْلَْرِض فَيَْنُظُزوا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَه ِمْه قَْبِلِهْم ۚ دَمَّ   َوِلْل

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung.” (QS Al Jumuah : 10). 

Dalam Surah Al Jumuah ayat 10 tersebut menerangkan bahwa umat Islam 

setelah menunaikan shalat, diperintahkan untuk berusaha dan bekerja secara 

produktif untuk mencari rizki dari Allah SWT, misalnya ilmu pengetahuan 

ataupun harta benda. Dan memerintahkan umat Islam untuk senantiasa 

mengingat Allah SWT. Umat Islam harus seimbang dalam memenuhi kehidupan 

dunia dan akhirat. 

Allah SWT akan memberikan balasan bagi orang yang memiliki produktivitas, 

seperti dalam Firman Nya
11

 : 

ا َعِملُىا ۖ َوِليَُىفِّيَُهْم أَْعَمالَُهْم َوُهْم ََل يُْظلَُمىنَ  َُّلٍّ دََرَجاٌت ِممَّ  َوِل

Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 

telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka 

                                                           
10

Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam, 
(Yogyakarta B PFE-2004/2005),Cet 1,h.90-91. 
11

DEPAG RI, Al - Qur’an dan terjemahan, (Bandung: PT.Syamil Cipta Media, 2004) 
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(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” 

(QS Al Ahqaaf : 19). 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja 

 

Menurut Balai Pengembangan Produktivitas Daerah ada enam faktor 

utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja, yaitu : 

a) Sikap kerja 

 

b) Tingkat keterampilan 

 

c) Hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan 

 

d) Manajemen produktivitas 

 

e) Efisiensi Tenaga kerja 
 

f) Kewiraswastaan 

 

3. Tujuh Kunci Produktivitas Tinggi 

 

Tujuh kunci untuk mencapai produktivitas dan kreativitas yang tinggi, terdiri 

dari: 

a) Keahlian, manajemen yang bertanggungjawab 

 

Manajemen adalah faktor utama dalam setiap 

produktivitas perusahaan dan merupakan faktor yang harus 

diperhatikan oleh semua perusahaan dalam mencapai puncak. 

Ikatan kritis antara manajemen perusahaan dengan produktivitas 

adalah saksi dalam definisi dasar produktivitas itu sendiri. Untuk 

mencapai produktivitas yang tinggi, setiap anggota manajemen 

harus diberi motivasi tinggi, positif dan secara penuh ikut 

melakukan pekerjaan. 
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b) Kepemimpinan yang luar biasa 

 

Dari semua faktor, kepemimpinan manajerial  memiliki 

pengaruh terbesar dalam produktivitas. Akhirnya, tujuan setiap 

organisasi bergantung pada kualitas kepemimpinan. 

Pemimpin sejati menghasilkan orang-orang dan 

organisasi-organisasi terbaik. Ini merupakan hal terbesar karena 

para pemimpin mengeluarkan reaksi-reaksi emosional positif yang 

kuat, dan orang cenderung memenuhi kebutuhan mereka dan 

tumbuh di bawah kepemimpinan yang efektif. Para pemimpin 

seperti ini memiliki kepandaian khusus untuk memecahkan 

kerumitan, memberikan cara-cara pemecahan praktis untuk 

masalah-masalah yang sulit, menghubungkan cara-cara pemecahan 

tersebut dengan cara yang lain dengan berhasil, dan menanamkan 

antusiasme dan suatu sikap dapat dikerjakan. 

c) Kesederhanaan organisasional dan operasional 

 

Susunan organisasi harus diusahakan agar sederhana, 

luwes, dan dapat disesuaikan dengan perubahan, selalu berusaha 

mengadakan jumlah tingkat minimum yang konsisten dengan 

operasi yang efektif. Hal ini memberikan garis pengarahan lebih 

jelas, juga tanggung jawab yang kurang, terpecah-belah dan sangat 

menunjang pengambilan inisiatif lebih besar oleh siapa saja dalam 

organisasi. 

Sejalan dengan itu, harus pula diupayakan penerapan dari teknik 
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pengurangan dan penyederhaan pekerjaan pada semua operasi, dan 

kesederhanaan dalam produk pun harus ditekankan. Produk  

sebaiknya menggunakan konstruksi paling sederhana yang mampu 

mencapai tujuan yang direncanakan. 

Semua kendala operasional harus dikurangi hanya pada 

yang benar-benar diperlukan. Peraturan, prosedur, dan birokrasi 

dibuat seminimal-minimalnya, sehingga memberikan kebebasan 

bekerja secara maksimal pada pegawai. Yang penting secara 

khusus adalah pendelegasian wewenang sejauh-jauhnya ke bawah 

dalam organisasi, jika mungkin. 

d) Kepegawaian yang efektif 

 

Sebaiknya sebagai langkah pertama, banyak perhatian 

dicurahkan pada pemilihan orang menekankan pada mutu dan 

bahan kuantitas. Menambah lebih banyak pegawai belum tentu 

berarti meningkatkan produktivitas. Dan sebelum mempekerjakan 

orang baru, seharusnya dipastikan dahulu bahwa yang ada sekarang 

sudah berkinerja menurut kemampuan. 

e) Tugas yang menantang 

 

Tugas merupakan kunci untuk proses yang kreatif dan  

produktif. Setiap individu mempunyai suatu suasana khusus 

kegiatan kreatif dan produktif yang tinggi. 

Pekerjaan itu sendiri harus memberikan motivasi. Hal ini terutama 

menjadi kunci ke proses yang kreatif/inovatif. Panduan optimal 
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dari pekerjaan dan lingkungan kerja menciptakan suatu getaran 

dalam diri seseorang, kerja seakan-akan menjadi bermain saja. 

Sebaliknya, jika pekerjaan sesorang tidak memberikan kepuasan 

kepadanya, ia sering kali akan mengalihkan perhatian dan 

energinya ke usaha pribadi di luar organisasi. 

Perhatian khusus harus diberikan kepada tugas pertama 

seorang pegawai baru, karena hal tersebut memperkenalkannya 

kepada tanggung jawab, orang dan jalur komunikasi yang dapat 

mempengaruhi efektivitas jangka panjang dan kedudukan akhirnya 

dalam organisasi. 

f) Perencanaan dan pengenalan tujuan 

 

Perencanaan yang tidak efektif menyebabkan kebocoran 

besar dalam produktivitas, misalnya orang yang tidak tahu apa 

yang diharapkan dari mereka, tugas yang tidak satu fasa dengan 

tugas lain, kegiatan periferal, pelaksanaan di atas atau di bawah 

kinerja, dan operasi yang sebentar-sebentar berhenti dan mulai lagi. 

Sebaliknya perencanaan yang efektif meningkatkan 

produktivitas operasional, yaitu membantu memastikan 

penggunaan sumber daya dengan sebaik-baiknya, memadukan 

semua aspek program ke dalam sesuatu yang efisien, upaya yang 

tepat, meminimalkan permulaan yang salah dan pelaksanaan usaha 

yang tidak produktif, menyediakan kelonggaran untuk risiko dan 

keadaan darurat pada masa depan, dan meniadakan krisis 
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manajemen yang berkelanjutan. 

g) Pelatihan manajerial khusus 

 

Karena manajemen jelas menjadi faktor utama bagi 

produktivitas organisasi manapun, menjadi sangat penting bahwa 

organisasi berusaha mengembangkan suatu komitmen terhadap 

produktivitas dalam seluruh tim manajemennya, dan memberikan 

kepada anggota tim tersebut sarana yang berguna untuk 

menerapkan usaha peningkatan produktivitas yang efektif dalam 

seluruh organisasi. Suatu saran yang sangat efektif untuk mencapai 

tujuan ini adalah pelatihan manajerial khusus. 

G.  Ciri-ciri Produktif 

1. Ciri-ciri pegawai produktif 

a) Lebih dari memenuhi kualifikasi pekerjaan 

 

Kualifikasi pekerjaan dianggap mendasar bagi 

pekerjaan. Dianggap bahwa produktivitas tinggi tidak mungkin 

tanpa kualifikasi yang benar. Seorang pegawai hendaknya amanah 

keahlian/kemahiran, disiplin waktu, menjaga reputasi dan rahasia 

jabatan, tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi 

serta amanah harta. 

b) Bermotivasi tinggi 

 

Motivasi disebut sebagai faktor kritis pegawai yang termotivasi 

berada di jalan ke produktivitas tinggi. 

c) Mempunyai orientasi pekerjaan positif 
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Sikap seseorang terhadap tugas pekerjaan sangat mempengaruhi 

kinerjanya. Sikap positif dikatakan sebagai faktor utama dalam 

produktivitas pegawai. 

d) Dewasa 

 

Kedewasaan adalah suatu atribut pribadi yang dinilai penting. 

Pegawai yang dewasa memperlihatkan kinerja yang konsisten dan 

hanya memerlukan pengawasan minimal. 

e) Dapat bergaul dengan efektif 

 

Kemampuan untuk memantapkan hubungan antar pribadi yang 

positif adalah asset yang sangat meningkatkan produktivitas. 

Contoh bergaul dengan efektif adalah menyebarkan salam yang 

akan menumbuhkan cinta dan kasih diantara sesama, peduli  

terhadap urusan dan kesulitan orang lain serta berusaha membantu 

dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki, tidak menggunjing 

(ghibah) atasan maupun sesama pegawai lainnya, bermuamalah 

dalam bentuk saling memberi salam, senyum, bersikap lembut, 

bekerjasama, saling membantu dan memudahkan suatu tugas, 

nasihat, berkata baik dan jujur serta saling menutupi aib dan 

kesalahan yang tidak disengaja. 

2. Ciri-ciri pemimpin yang luar biasa 

 

a) Sederhana pribadi yang memberikan contoh positif yang khusus. 

 

b) Mengambil pendekatan dinamis kegiatan. 

 

c) Menyebabkan orang memberikan yang terbaik. 
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d) Memperagakan keterampilan besar dan mengarahkan kegiatan 

sehari-hari. 
 

e) Adil dalam Pekerjaan dan Jabatan. 

 

3. Pengukuran Produktivitas 

 

Menurut Malayu Hasibuan(2014:102),
12

 menyatakan manfaat pengukuran  

produktifitas dalam suatu organisasi perusahaan antara lain: 

a) Perusahaan dapat menilai efesiensi konversi sumber dayanya, agar 

dapat meningkatkan produktivitas melalui efisiensi penggunaan 

sumber-sumber daya itu. 

b) Perencanaan sumber-sumber daya akan lebih efektif dan efisien  

melalui pengukuran produktivitas, baik dalam perencanaan jangka 

pendek maupun  jangka panjang. 

c) Tujuan ekonomis dan non ekonomis dari perusahaan dapat 

diorganisasikan kembali dengan cara memberikan prioritas tertentu 

yang dipandang dari sudut produktivitas. 

d) Perencanaan target tingkat produktivitas di masa mendatang dapat 

dimodifikasi kembali berdasarkan informasi pengukuran tingkat  

produktifitas sekarang. 

e) Nilai-nilai produktivitas yang dihasilkan dari suatu pengukuran 

dapat menjadi informasi yang berguna untuk merencanakan tingkat 

keuntungan dari perusahaan tersebut. 

f) Pengukuran produktivitas akan memberikan motivasi kepada 

                                                           
10

 Malayu Hasibuan,Manajemen SDM,(Jakarta: Bumi aksara, 2014), h. 102. 



25 
 

 
 

orang-orang untuk bekerja lebih baik. 

Pengukuran produktivitas akan memberikan informasi yang 

bermanfaat dalam mengevaluasi perkembangan dan efektifitas dari 

perbaikan terus menerus yang dilakukan dalam produktifitas 

tersebut. 

H. Kerangka Pemikiran 

 

Pelatihan menurut Edwin B. Flippo (1995:75)
13

 peningkatan knowledge 

dan skill karyawan untuk menerapkan aktivitas kerja tertentu. Dengan pelatihan 

perusahaan memperoleh masukan yang baik menghadapi tantangan-tantangan 

manajemen yang terus berkembang dengan memiliki karyawan yang dapat 

memenuhi penyelesaian masalah-masalah yang ada. 

Untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh pelatihan terhadap 

produktivitas kerja karyawan, maka dibuat suatu kerangka pemikiran. Pelatihan 

adalah sebagai variabel bebas (variabel independen), sedangkan produktivitas 

karyawan adalah variabel terikat (variabel dependen), maka hubungan dengan 

variabel-variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini digambarkan 

dalam kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

                                                           
13

Edwin B. Flippo,Manajemen Personalia, Jilid 2 (Jakarta:Erlangga,Jakarta,1995),  h. 75. 
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Gambar 1 : Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

I. Hipotesis   

1. Hipotesis Penelitian 

Menurut Muhammad Idrus (2009 : 18) Hipotesis adalah jawaban 

sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dalam 

merumuskan hipotesis, pernyataannya harus merupakan pencerminan 

adanya hubungan antara dua variabel atau lebih.
14

 

Berdasarkan uraian dalam kerangka pemikiran tersebut mengenai 

penelitian ini maka penulis membuat suatu asumsi yang dituangkan dalam 

sebuah hipotesis. “Terdapat hubungan nyata dan positif antara 

Pelatihan Kerja dengan Peningkatan Produktivitas Kerja 

Karyawan”. 

 

2. Hipotesis Statistik 

                                                           
15

Muhamad idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama 2009), h. 
18. 

 PELATIHAN (x) 

1. Keterampilan 

2. Pengetahuan 

PRODUKTIVITAS KERJA 

KARYAWAN (Y) 

1. Lebih dari kualifikasi 

pekerjaan 

2. Motivasi tinggi 

3. Mempunyai orientasi 

pekerjaan positif 

4. Dewasa 

5. Dapat bergaul positif 
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Hipotesis statistik merupakan pernyataan atau dugaan mengenai 

keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah 

kebenarannya. Hipotesis statistik akan diterima jika hasil pengujian 

membenarkan pernyataan dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari 

pernyataannya. Dalam pengujian hipotesis, keputusan bisa benar atau 

salah sehingga menimbulkan resiko. Besar kecilnya resiko dinyatakan 

dalam bentuk profitabilitas. 

Hipotesis yang dikemukakan penulis sehubungan dengan 

penelitian ini adalah : terdapat hubungan antara Pelatihan Kerja dengan 

Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan. 

Hipotesis Ho = 0 : tidak terdapat hubungan antara Pelatihan Kerja dengan 

Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan.. 

HipotesisHa ≠0:terdapat hubungan antara Pelatihan Kerja dengan 

Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian sampai pada penulisan penelitian yang di Dana Amanah 

Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) Bina 

Artha Suranenggala yang beralamat di Jl. Sunan Gunung Jati Desa 

Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian dapat diartikan sebagai pengkajian atau 

pemahaman tentang cara berfikir dan cara melaksanakan upaya atau 

kegiatan menyusun atau menemukan pengetahuan dan ilmu atas dasar 

hasil berfikir seperti telah dipolakan menurut langkah-langkah ilmiah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

kuantitatif.  Metode Kuantitatif adalah suatu metode yang menuturkan dan 

menafsirkan data yang berhubungan dengan fakta, keadaan, variabel dan 

fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dan menyajikan 

data apa adanya. Bentuk yang diamati dapat berupa sikap dan pandangan 

yang menggejala saat ini, hubungan antara variabel (korelatif) 

pertentangan dua kondisi atau lebih (comperative). Sebagai aspek penting 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti hingga didapat data yang 

menunjang dalam laporan penelitian, baik data primer maupun data 

sekunder. 
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Sedangkan menurut tingkat ekspansinya menggunakan penelitian 

asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka dapat dibangun 

suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan 

mengontrol suatu gejala.  

 

C. Populasi dan Sampling 

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2010 : 80), dalam bukunya 

“Statistik untuk penelitian”. Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan”.
15

 

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2010 : 81), dalam bukunya 

“Statistika untuk Penelitian”. Sampel merupakan bagian dari populasi. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel dapat menerangkan keadaan suatu populasi pada 

bagian unit-unit populasi tertentu saja. 

Salah satu cara untuk menentukan besaran sampel yang memenuhi 

hitungan adalah dengan menggunakan rumus slovin dalam buku Rosaddy 

Ruslan dalam bukunya “Metode Penelitian Publick Relations dan 

Komunikasi (2008)”. 

n  =        N 

         1 + N (e)
2 

                                                           
15

 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian,(Bandung: Alfabeta, 2010), h.80-81. 



30 
 

 
 

n   = Number of samples (Jumlah Sampel) 

N  = Total population (Jumlah Populasi) 

e   =  Error tolerance (Tingkat Kesalahan) 

Jumlah populasi dalam penelitian ini diketahui secara pasti, yaitu jumlah 

karyawan pada tahun 2018 sejumlah 13 karyawan. Maka untuk 

menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

n=          13 

       1 + 13.(0,05)² 

 

n=            13 

       1 + (13.0,0025) 

 

n=            13 

        1 + 0,0325 

 

n=            13          = 12,59 

             1,0325 

n=   13 

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh jumlah sampel yang akan diteliti 

adalah sebesar 13 responden, sedangkan objek penelitian ini adalah 

karyawan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah 

Kegiatan (DAPM UPK) Bina Artha Kecamatan Suranenggala.
16

 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian adalah alat untuk mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif 

dengan tujujan memecahkan suatu persoalan dan menguji suatu hipotesis. 

                                                           
16

Rosaddy Ruslan, Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo, 2008) 



31 
 

 
 

Menurut Suharsini Arikunto ( 2006:134 )
17

, instrumen pengumpulan data 

adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam 

kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

dipermudah olehnya. Dari uraian di atas, peneliti dalam Pengumpulan 

Data meliputi : 

1. Metode Kuesioner 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang menyangkup semua 

pertanyaan dan pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan data, baik 

yang dilakukan melalui telepon, surat ataupun bertatap muka ( Ferdinand, 

2011:30)
18

 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada Karyawan tetap Dana 

Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah Kegiatan (DAPM 

UPK) Bina Artha Kecamatan Suranenggala dengan mengisi dan mengikuti 

panduan yang ada pada kuesioner. Dalam penelitian digunakan skala 

likert. Jawaban yang diberikan oleh karyawan kemudian diberi skor 

dengan teknik agree-disagree dengan mengembangkan pernyataan yang 

menghasilkan jawaban setuju-tidak setuju dalam berbagai rentang nilai. 

Urutan skala terdiri dari Angka 1 (sangat Tidak Setuju) sampai dengan 5 ( 

sangat Setuju) untuk semua variabel. Kriteria jawaban yang digunakan 

yakni : 

                                                           
17

 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rinata Cipta,2006), h.134. 
18

 Ferdinand, Manajemen Penelitian, (jakarta: Rinata Cipta, 2011), h.30. 
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Tabel 3.1 

Kuesioner  

Alternatif Jawaban Penjelasan skor 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

TS Tidak Setuju 2 

CS Cukup Setuju 3 

S Setuju  4 

SS Sangat Setuju 5 

 

2. Metode Wawancara 

Metode wawancara merupakan pengumpulan data dengan melakukan 

tanya jawab secara langsung antara penanya dengan responden yang 

menjadi karyawan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit 

Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) Bina Artha Kecamatan Suranenggala 

serta mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 

bersangkutan, yaitu dengan pemilik perusahaan guna mendapatkan data-

data yang diperlukan . 

3. Metode observasi 

Pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis di tempat penelitian 

yaitu Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah Kegiatan 

(DAPMU PK) Bina Artha Kecamatan Suranenggala. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer  
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Data Primer biasanya diperoleh melalui wawancara atau kuesioner ( 

Ferdinand, 2011 : 35).
19

 Sumber data yang diperoleh dalam penelitian 

ini adalah tanggapan responden yang diperoleh dari hasil kuesioner 

tentang orang-orang yang pernah atau sudah beberapa kali 

menggunakan jasa Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit 

Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) Bina Artha Kecamatan 

Suranenggala. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari organisasi atau 

perorangan, data sekunder bentuknya berupa sumber pustaka yang 

mendukung penelitian ilmiah serta diperoleh dari literatur yang relevan 

seperti majalah, surat kabar, buku referensi, jurnal, artikel, website, 

maupun keterangan dari kantor yang ada hubungannya dalam penelitian 

tersebut dan berkaitan dengan karyawan Dana Amanah Pemberdayaan 

Masyarakat Unit Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) Bina Artha 

Kecamatan Suranenggala. 

E. Metode Analisis 

1. Definisi Konsep dan Operasional Variabel Penelitian 

a. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya 

                                                           
19

 Ferdinand, Manajemen Penelitian, (jakarta: Rinata Cipta, 2011), h.35. 
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(Sugiyono, 2010 : 30).
20

 Berkaitan dengan penelitian ini, variabel penetitian 

terbagi menjadi dua yang terdiri dari Independent dan Dependent, akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Variabel Bebas ( Independen ) 

Variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau 

terpengaruhnya variabel terikat. Metode inilah yang menguji untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua set (Ghozali,2006:87)
21

. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas atau independen (X) 

adalah  Pelatihan Kerja. 

2. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Tujuan dari metode dependent ini adalah untuk 

menentukan apakah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat 

secara individual dan atau bersamaan. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel terikat atau dependent (Y) adalah Produktivitas 

Karyawan. 

b. Operasional variabel penelitian 

Definisi operasional penelitian adalah suatu definisi mengenai variabel 

yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut 

yang diamati (Azwar, 1997:32).
22

 Definisi operasional variabel dalam 

penelitian ini kemudian diuraikan menjadi indikator tabel di bawah ini  

                                                           
20

 Sugiyono, Satistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010),  h. 30. 
21

Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multi Variate Dengan Program SPSS, (Semarang: Universitas 
diponegoro,2006), h. 32. 
22

 Azwar, Manajemen Kinerja, Rajawali Pers,(Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 32. 
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Tabel 3. 2 

Operasional Variabel Penelitian 

No. Variabel Definisi Indikator Pengukuran 

1. Pelatihan  Pelatihan adalah merupakan 

suatu usaha peningkatan 

knowledge dan skill 

seorang karyawan untuk 

menerapkan aktivitas kerja 

tertentu. Edwin B. Flippo 

(1995:75)
23

 

1. Ketrampilan 

2. Pengetahuan  

5 poin skala 

Likert, 1 

STS hingga, 

5 untuk SS 

2. Produktivitas  Produktifitas adalah 

merupakan suatu hal 

penting yang menghasilkan 

sebuah karya yang 

bermanfaat bagi umat 

manusia. Tidak terbatas 

dengan hal yang dapat 

dijual, akan tetapi 

dapat,menambah nilai guna 

dan manfaat bagin 

kehidupan secara umum, 

khususnya yang dapat 

mendekatkan diri kepada 

Allah SWT. Qardawi 

,1997
24

. 

1. Lebih dari 

kualifikasi 

pekerjaan 

2. Motivasi 

tinggi 

3. Mempunyai 

orientasi 

pekerjaan 

positif 

4. Dewasa 

5. Dapat bergaul 

positif 

 

5 poin skala 

Likert, 1 

STS hingga, 

5 untuk SS 

                                                           
23

Edwin B. Flippo,Manajemen Personalia, Jilid 2 (Jakarta:Erlangga,Jakarta,1995),  h. 75. 
24

Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam, 
(Yogyakarta B PFE - 2004/2005), Cet 1, h. 90-91. 
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F. Teknik Analisis Data 

a. Metode Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskrifsikan 

atau memberikan gambaran objek yang diteliti melalui data sample dan 

populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis data membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2010 : 29).
25

 

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi analisis identitas 

responden dan analisis deskriptif prosentase. Analisis deskriptif prosentase 

menunjukan deskripsi data penelitian untuk setiap Variabel dalam bentuk 

prosentase. 

Perhitungan menggunakan rumus ( Riduan, 2010 : 28)
26

 

 

 

Keterangan : 

DP : Deskriptif Prosentase 

n : Jumlah skor jawaban 

N : Skor ideal (Skor pernyataan tertinggi X Jumlah pernyataan X sampel) 

Selanjutnya dapat disusun tabel kategori kelas interval berikut ini : 

1. Prosentase maksimal :  

 
             

2. Prosentase minimal :  

 
            

                                                           
25

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 29. 
26

 Riduwan, Metode dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 
28. 
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3. Rentang kelas :      100%-20% 

4. Panjang interval :      80%:5 = 16% 

Tabel 3.3 Kategori Kelas Interval 

Kelas Interval Prosentase Kategori 

84,01%-100% Sangat Baik 

68,01%-84% Baik  

52,01%-68% Cukup Baik 

36,01%-52% Tidak Baik 

20%-36% Sangat Tidak Baik 

27
 

G. Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini dalam pengukuran variabel menggunakan uji 

validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, uji linear berganda, uji t dan uji 

f dengan menggunakan SPSS. 

1. Uji Validitas 

Menurut Imam Imam Ghozali (2006:87) uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, suatu kuesioner 

dinyatakan valid ketika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Tingkat validitas dapat diukur dengan membandingkan nilai r hitung 

(correlation item total correlation) dengan r tabel dengan ketentuan 

                                                           
27

 Imam Ghozali,Aplikasi Analisa Multi Variate SPSS, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), h. 
87. 
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degree of freedom (df) =n-2, dimana n adalah jumlah sampel dengan 

a=5%, Kriteria untuk penilaian uji validitas sebagai berikut : 

r hitung > r tabel, maka pernyataan tersebut valid 

r hitung < r tabel, maka pernyataan tersebut tidak valid 

2. Uji Realibiitas 

Menurut Imam Ghozali (2006:87) reliabilitas sendiri sebenarnya 

adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 

dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

ketika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Maka semakin tinggi tingkat reliabilitas suatu 

pengukur maka semakin stabil pun alat pengukur tersebut. Dalam SPSS 

diberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbarch Alpha (α), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

nilai Conbarch Alpha>0,60. (Imam Ghozali,2006:87). 

3. Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini untuk mengolah data hasil penelitian 

menggunakan Analisis Inferensial (kuantitatif) di mana dalam analisis 

tersebut menggunakan program SPSS. Analisis data dilakukan dengan 

bantuan metode regresi linier berganda digunakan uji asumsi klasik yang 

meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 
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bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid 

untuk jumlah sampel kecil (Imam Ghozali, 2006:87).
28

 Pada prinsipnya 

normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. Dasar pengambilan keputusan (Imam Ghozali 2006:87): 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal ataupun grafik histogram menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Uji Multikolonieritas 

Dalam uji multikolonieritas dapat dilihat dari (1) nilai toletance dan 

lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel 

independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap 

variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

                                                           
28

 IImam Ghozali,Aplikasi Analisa Multi Variate SPSS, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), 
h. 87. 
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lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. 

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nila VIF 

≥10. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Ketika variance dari residual satu 

pengamatan lain berbeda, inilah yang disebut dengan heteroskedastisitas. 

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas: 

1. Jika terdapat pola tertentu (misalnya bergelombang, melebar 

kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

4. Uji Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh antara pelatihan terhadap produktifitas karyawan. Rumus yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Y= a+bX+e 

Dimana :  

Y = Pelatihan  
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a = konstanta dari pelatihan regresi 

b = koefisien regresi dari variabel X ( Pelatihan) 

e = variabel pengganggu 

5. Pengukuran Secara Keseluruhan (Uji f) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Suharsimi Arikunto, 2006:146).
29

 Dasar 

pengambilan keputusannya adalah : Menentukan F tabel dan F hitung 

dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau taraf signifikansi sebesar 

5% (α=0,05). 

a. Apabila F hitung > F tabel nilai signifikansinya <0,05, maka masing-

masing variabel independen secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Apabila F hitung < F tabel dan nilai signifikansinya>0,05, maka 

masing-masing variabel independen secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

6. Pengukuran Secara Individu (uji t) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelasan atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Imam Ghozali, 2006:87).
30

 Pengujian ini bertujuan 

untuk menguji apakah variabel bebas (pelatihan) terhadap variabel terikat 

(Produktifitas) berpengaruh secara parsial atau terpisah. 
                                                           
29

 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rinata Cipta,2006), hl. 146. 
30

Imam Ghozali,Aplikasi Analisa Multi Variate SPSS, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), h. 
87. 
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HO: b,=0, artinya variabel bebas (pelatihan) secara parsial tidak 

memiliki pengaruh positif terhadap variabel terikat (produktifitas). 

Ha : b,≠ 0, artinya bahwa variabel bebas (pelatihan) secara parsial 

pengaruh positif terhadap variabel terikat (produktifitas). 

Dasar pengambilan keputusannya adalah (Imam Ghozali, 2006:87) : 

a. Dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. 

Apabila t tabel > t hitung HO dan Ha ditolak 

Apabila t tabel < t hitung HO dan Ha diterima 

Dengan tingkat signifikansi 95% (α=5%), nilai df (degree of 

freedom) n-k-1(100-3-1)=96, maka dapat diketahui t tabel sebesar 

1,661. 

b. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi 

Apabila angka signifikansi > 0,05 HO diterima dan Ha ditolak 

Apabila angka signifikansi < 0,05 maka HO ditolak dan Ha 

diterima. 

c. Koefisien determinasi (R²) 

Koefisien determinan (R²) digunakan untuk kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

amat terbatas (Imam Ghozali,2006:87)
31

. Koefisien ini 

menunjukkan seberapa besar variasi total pada variabel terikat 

yang dijelaskan oleh variabel bebasnya dalam model regresi 

tersebut. Nilai dari koefisien determinasi ialah antara 0 hingga 1. 

                                                           
31

Imam Ghozali,Aplikasi Analisa Multi Variate SPSS, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), h. 
87. 
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Nila R2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel dalam 

model tersebut dapat mewakili permasalahan yang diteliti, karena 

dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependennya. 

Nilai R2 sama dengan mendekati 0 (nol) menunjukkan kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Peneltian 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Indonesia memiliki  persoalan kemiskinan dan pengangguran. 

Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu 

kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar 

wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya 

kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan.  

Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi 

disiplin yang berdimensi pemberdayaan.Pemberdayaan yang tepat 

harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan 

pendayagunaan. 

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari 

PNPM Mandiri Perdesaan, Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, serta Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri wilayah khusus dan desa 

tertinggal. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat 

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan  berkelanjutan. 

Pendekatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program 
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Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. 

Beberapa keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) 

adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi 

kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta 

berhasil menumbuhkan kebersamaan  dan partisipasi masyarakat. 

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat merupakan modal dari 

program pemerintah yaitu dengan nama Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) yang 

sebelumnya dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 

(PNPM MP) juga mempunyai beberapa Unit di tingkat Kecamatan 

yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon dengan jumlah 22 Unit, 

yang dinamakan Unit pengelolah Kegiatan (UPK) sehubungan dengan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 

(PNPM MP) berakhir tahun 2014 melalui berita acara serah terima 

(BAST) dari kementrian dalam Negeri (Kemendagri) dan kementrian 

Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi (Kemendesa 

PDTT) dengan nomor 100/1694/SJ/ dan nomor 01/BA/M-

DPDTT/IV/2015, bahwa program Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)  yang  berjalan sejak 2007 

telah berakhir pada 31 Desember 2014. Dan berdasarkan surat menteri 

koordinator Bidang kesejahteraan rakyat 

no.B27/Kemenko/Kesra/I/2014 tertanggal 31 Januari 2014, tentang 
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pemilihan badan hukum pengelolah dana amanah pemberdayaan 

masyarakat (Dana modal bergulir PNPM) di putuskan 3 (Tiga) opsi 

pilihan bentuk badan hukum yang harus diputuskan masyarakat, yakni 

Koperasi, Perkumpulan Badan Hukum (PBH) dan perseroan Terbatas 

(PT). Dari tiga pilihan Badan Hukum yang paling cocok di wilayah 

Kabupaten Cirebon adalah Perkumpulan Badan Hukum (PBH). 

2. Perkembangan Usaha 

 Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah 

kegiatan (DAPM UPK) merupakan Program pengentasan kemiskinan 

melalui penyaluran dana bergulir merupakan bentuk pemberian 

pinjaman jangka pendek kepada pemilik usaha mikro dan kecil 

produktif. Dana produktif ini diharapkan dapat membantu 

meningkatkan perekonomian Daerah dan menggunakan indikator-

indikator dalam manajemen organisasi bisnis dengan penilaian kinerja 

memanfaatkan dana bergulir dapat diwakili oleh rasio likuiditas dan 

profitabilitas. 

Perkumpulan Badan Hukum (PBH) Dana Amanah Pemberdayaan 

Masyarakat Unit Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) Bina artha 

Kecamatan Suranenggala sebelumnya adalah Badan yang usahanya 

Simpan pinjam khusus perempuan atau sebagai partner yang terdiri 

ketua kelompok dan anggota dengan area cakupannya hanya di 

kecamatan setempat. yang terletak di JL. Sunan Gunung jati desa 

keraton kecamatan suranenggala Kabupaten Cirebon yang 
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pendiriannya dari Dana Hibah melalui Program Nasional 

Pemberdayaan Masyrakat (PNPM) yang di resmikan oleh Bapak 

Presiden Susilo Bambang Yudoyono menjalankan setiap tugasnya, 

Unit Pengelolah Kegiatan(UPK) tentunya harus memiliki akuntabilitas 

kinerja yang baik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak 

pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, 

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan 

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang 

memberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas kinerja adalah instrument 

pertanggung jawaban yang meliputi berbagai indikator dan mekanisme 

kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara 

menyeluruh untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung 

jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi yang dibebankan kepada pejabat yang bersangkutan. 

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah 

Kegiatan(DAPM UPK) Bina Artha Kecamatan Suranenggala 

menyediakan dana (Kredit) yang relative mudah bagi Masyarakat 

dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk 

memperoleh dana (kredit) di Bank. Pelayanan ini sangat membantu 

dan diperlukan oleh ketua-ketua kelompok dan anggotanya untuk 

memenuhi kebutuhan kredit. Jumlah anggota pada tahun 2012 sd 2018 

adalah 71 kelompok 610 anggota, maka dengan bertambahnya anggota 
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bertambah pula pemasukan seperti pembayaran pokok dan jasa, selain 

itu meningkat pula pemintaan dan kebutuhan anggotanya. 

Modal utama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit 

Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) Bina Artha Kecamatan 

Suranenggala dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam 

adalah dana hibah yang di resmikan oleh Bapak Presiden Susilo 

Bambang Yudoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu Provinsi 

Sulawesi Tengah melaui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Semakin berkembangnya modal yang ada di masyarakat dan 

bertambahnya anggota sehingga meningkat pula permintaan dan 

kebutuhan oleh anggota, Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat 

Unit Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) Bina Artha Kecamatan 

Suranenggala belum mampu memenuhi semua kebutuhan anggota. Hal 

ini terjadi karena peningkatan permodalan belum seimbang dengan 

meningkatnya permintaan anggota. 
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B. Hasil dan Pembahasan 

 

Hasil Uji Validitas 

Tabel 1 Hasil Analisis Korelasi 

Pearson Untuk Uji Validitas Item Pelatihan 

Item 

Korelasi Product 

Moment ( r hitung) 

Prob Keterangan 

1 0,0912 0,050 Valid 

2 0,088 0,581 Tidak Valid 

3 0,570 0,000 Valid 

4 0,300 0,053 Tidak Valid 

5 0,286 0,066 Tidak Valid 

6 0,465 0,002 Valid 

7 0,381 0,013 Valid  

8 0,387 0,011 Valid 

9 0,032 0,841 Tidak Valid 

10 0,397 0,009 Valid 
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Hasil Uji Validitas 

Tabel 2 Hasil Analisis Korelasi 

Pearson Untuk Uji Validitas Item Produktivitas Karyawan 

Item 

Korelasi Product 

Moment ( r hitung) 

Prob Keterangan 

1 0,0368 0,362 Valid  

2 0,537 0,000 Valid  

3 0,479 0,001 Valid  

4 0,140 0,376 Tidak Valid 

5 0,099 0,531 Tidak Valid 

6 0,452 0,003 Valid  

7 0,378 0,014 Valid  

8 0,359 0,019 Valid  

9 0,266 0,089 Tidak Valid 

10 0,442 0,003 Valid  

 

Hasil Uji Reliabilitas 

Tabel 3 Uji Realibiltas 

Variabel Nilai Alpha Kriteria Keterangan 

Pelatihan 0,658 0,6 Reliabel 

Produktivitas Karyawan 0,679 0,6 Reliabel 

Dari hasil output di atas pelatihan dengan nilai alpha sebesar 0,579, r tabel 

dicari pada signifikasi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) =13, maka 
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didapat r tabel sebesar 0,254 oleh karena nila r hitung = 0,658 > r tabel = 

0,254 maka dapat disimpulkan bahwa item-item pelatihan tersebut reliabel. 

Pada produktivitas karyawan dengan nilai alpha sebesar 0,679, r tabel dicari 

pada signifikasi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) =13, maka 

didapat r tabel sebesar 0,254 oleh karena nila r hitung = 0,679 > r tabel = 

0,254 maka dapat disimpulkan bahwa item-item pelatihan tersebut reliabel. 

 

Uji Homogenitas 

Tabel 4 Uji Homogenitas 

Pelatihan 

Levene Statistic df 1 df2 Sig. 

1.054 7 31 0, 416 

  

Hipotesis untuk Uji Homogenitas : 

Ho = varians populasi adalah identik / sama  

Ha = varians populasi tidak identik 

Dasar pengambilan keputusan : 

 Jika probabilitas (bilangan sig.) > 0.05, maka Ho diterima 

 Jika probabilitas (bilangan sig.) <  0.05, maka Ho ditolak 

Perhatikan bilangan Sig = 0, 416 > 0.05. ini berarti Ho diterima, atau 

varians- varians dari dua kelompok adalah sama. 
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Analisis Regresi Sederhana 

Tabel 5 Analisis Regresi Sederhana 

Variabel Pelatihan Sig 

Koefisien regresi 0,258  

t hitung  2,354 0,024 

Konstanta (a) 18,331  

R 0,349  

R Square 0,122  

Dari data di atas dapat maka dapat disajikan model persamaan sebagai 

berikut :  

Y = a + b1 X1 

Y = 18,331 + 0,258 X1 

1) Koefisien konstanta sebesar 18,331 menyatakan bahwa jika variabel 

bebas yaitu pelatihan dianggap konstan atau nol , maka rata - rata tingkat 

produktivitas karyawan sebesar 18,331%. 

2) Koefisien regresi 0,258 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% variabel 

pelatihan maka akan menaikkan produktivitas karyawan sebesar 0,258%. 

 

Analisis Korelasi 

Tabel 6 Analisis Korelasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std Error of 

the Estimate 

1 .349 .122 .100 2.69035 
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Keterangan : R Square = 0,122. Hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 12,2% 

Produktivitas Karyawan (Y) dapat dipengaruhi oleh Pelatihan (X) . 

Uji Determinasi  

Nilai Square sebesar 0,122 berarti Variabel Pelatihan mampu mempengaruhi 

variabel Produktivitas Karyawan sebesar 12,2% sedangkan sisanya 87,8% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Atau dengan kata lain Hasil 

ini menunjukkan bahwa sebesar 12,2% variasi Produktivitas Karyawan (Y) 

dapat dipengaruhi oleh Pelatihan (X). Sedang sisanya 100%-12,2% = 87,8% 

dipengaruhi faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian. 

 

Pembahasan  

Pelatihan Karyawan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit 

Pengelolah kegiatan (DAPM UPK) BINA ARTHA Kecamatan Suranenggala. 

Faktor yang paling mempengaruhi pelatihan terhadap Produktivitas 

Karyawan pada Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah 

Kegiatan (DAPM UPK) Bina Artha Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon 

adalah isi materi pelatihan relevan dan sejalan dengan kebutuhan pelatihan, yang 

menyatakan sangat setuju berjumlah 7 orang (51%), yang menyatakan setuju 

berjumlah 3 orang (19%), yang menyatakan cukup setuju berjumlah 2 orang 

(14,2%), responden yang menyatakan kurang setuju berjumlah 1 orang (9,5%). 

Jadi pernyataan item No. 4 dapat dikatakan sangat baik, karena nilai TCRnya 

84,6%. 
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Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor pelatihan 

yang paling berpengaruh terhadap produktivitas karyawan adalah isi materi 

pelatihan relevan dan sejalan dengan kebutuhan pelatihan. Dan nilai rata –rata 

TCR untuk pelatihan adalah 71,2% ini dikategorikan baik. 

 

Produktivitas Karyawan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit 

Pengelolah kegiatan (DAPM UPK) BINA ARTHA Kecamatan Suranenggala. 

 Faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan Dana Amanah 

Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) Bina Artha 

Kecamatan Suranenggala adalah semangat kerja dan kecakapan dalam pekerjaan, 

hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden melalui kusioner yang telah penulis 

sebarkan. Dari hasil tersebut diperoleh klasifikasi jawaban Sangat Setuju (SS) 

Skor =20 dengan presntase 47,6%. Sedangkan faktor yang paling sedikit 

mempengaruhi produktivitas karyawan adalah menyelesaikan pekerjaan lebih 

cepat dari waktu yang ditentukan, dengan diperoleh jawaban Sangat Setuju (SS) 

Skor = 4 dengan presentasi 9,5% . dan rata-rata TCR untuk produktivitas  

karyawan adalah 81,6% dan ini dikategorikan baik. 

 

Pengaruh antara Pelatihan Terhadap Produktivitas Karyawan Dana 

Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah kegiatan (DAPM UPK) 

BINA ARTHA Kecamatan Suranenggala. 

 Pengaruh Pelatihan terhadap Produktivitas Karyawan Dana Amanah 

Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) Bina Artha 
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Kecamatan Suranenggala dengan uji coba t adalah hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang digambarkan dalam 

model teoritis setelah diuji dengan analisis regresi sederhana berdasarkan hasiil uji 

t yaitu t-hitung sebesar 1,683, jadi ( t-hitung> t-tabel ) dengan tingkat signifikasi 0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perputaran 

pelatihan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas 

Karyawan. 

 Besarnya pengaruh pelatihan terhadap Produktivitas karyawan dapat 

dilihat dari nilai Square sebesar 0,122 berarti variabel pelatihan mampu 

menerangkan variabel produktivitas karyawan sebesar 12,2% sedangkan sisanya 

87,8% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian. Atau dengan kata lain Hasil ini 

menunjukkan bahwa sebesar 12, 2 % variasi Produktivitas Karyawan (Y) dapat 

diterangkan oleh Pelatihan (X). Sedangkan sisanya 100%-12,2% + 87,8% 

dipengaruhi faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian.
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  BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Pelatihan Karyawan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah 

Kegiatan (DAPM UPK)  Bina Artha Kecamatan Suranenggala sudah dikatakan 

tinggi  tiap tahunnya dengan angka 12.2%. 

2. Produktivitas karyawan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit 

Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) Bina Artha Kecamatan Suranenggala dapat 

dikatakan sangat tinggi dengan angka 12.2%. 

3. Pelatihan secara keseluruhan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

Karyawan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah Kegiatan 

(DAPM UPK)  Bina Artha Kecamatan Suranenggala dengan angka 12.2%. 

B. Saran  

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelatihan kerja sangat 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan Dana Amanah 

Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah Kegiatan (DAPM UPK) Bina 

Artha Kecamatan Suranenggala sehinggah dapat mencetak karyawan- 

karyawan yang profesional, berdedikasi, berintegriti, loyalitas dan disiplin 

terhadap perusahaan/lembaga. 
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2. Disarankan kepada Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelolah 

Kegiatan (DAPM UPK)  Bina Artha Kecamatan Suranenggala untuk lebih 

termotivasi lagi dalam mengadakan pelatihan agar menghasilkan pelatihan 

yang berkualitas, agar produktifitas kerja karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaan hasilnya akan lebih memuaskan pula. Hal ini harus didukung dengan 

metode pelatihan yang tepat, isi pelatihan yang relevan dengan pekerjaan 

karyawan tersebut. 
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