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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Creswell 

(2010: 4) penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menguji beberapa teori 

sebelumnya dengan menggunakan hubungan antar veriabel tertentu. Kemudian 

dari beberapa variabel tersebut menggunakan beberapa instrumen penelitian dan 

penggunaan data yang telah didapatkan dianalisis dengan prosedur statistik. 

Adapun bentuk penelitian kuantitatif memiliki asumsi pengujian teori secara 

deduktif.  

3.2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang 

Yogyakarta yang beralamat di Jalan Karangkajen MG III/966 Yogyakarta.  

3.2.1.  Sejarah Singkat dan Profil Himpunan Mahasiswa Islam 

Himpunan Mahasiswa Islam atau biasa disingkat HMI merupakan 

salah satu organisasi kemahasiswaan yang didirikan oleh beberapa 

mahasiswa Sekolah Tinggi Islam yang dipelopori oleh Lafran Pane 

pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H / 5 Februari 1947 M di Gedung 

Kuliah Sekolah Tinggi Islam (STI) Jalan Senopati 30 Yogyakarta. 

Adapun alasan dibalik pendirian HMI pada saat itu yaitu kebutuhan 

mendesak para cedekiawan muslim muda untuk ikut mempertahankan 
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kemerdekaan Indonesia. Selain itu pendirian HMI diharapkan menjadi 

wadah dalam pelastarian dan pengamalan ajaran-ajaran Islam (Tanja, 

1982: 52-53).  

Sejak saat pendiriannya, HMI telah melalui beberapa fase 

perkembangan. Fase pertama atau masa perintisan HMI, pada fase ini 

HMI didirikan dengan dasar konteks masa Indonesia pada saat itu. HMI 

yang berdiri diharapkan menjadi suatu gerakan pembaharuan di 

kalangan ummat Islam dan bangsa Indonesia. Fase kedua atau 

pengokohan HMI, pada fase ini HMI sempat mendapatkan beberapa 

penolakan dalam pendiriannya dengan asas Islam. Pada saat itu, 

penolak berasal dari beberapa organisasi masyarakat dan 

kemahasiswaan yang mayoritas berasakan sosialisme dan komunisme. 

Namun, HMI pada fase ini tetap menjalankan aktivitas 

keorganisasiannya sebagai jawaban akan eksistensinya. Fase ketiga, di 

fase ketiga HMI melalui fase perjuangan bersenjata melawan Belanda 

dengan agresi militernya dan pengkhianatan atau pemberontakan PKI I. 

Pada fase ini HMI ikut bergabung dalam angkatan bersenjata Indonesia, 

bahkan peran HMI pada fase ini sempat mendapat pengakuan dari 

Jenderal Soedirman dengan menyebut HMI sebagai Harapan 

Masyarakat Indonesia. Fase keempat, HMI memasuki fase pembinaan 

dimana roda keorganisasian HMI agak terhambat dikarenakan 

banyaknya anggota HMI yang terpecah fokusnya antara menjalankan 

kegiatan organisasi atau mengambil peran dalam menghadapi agresi 
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militer Belanda dan pengkhianatan PKI I. Oleh karena itu sempat 

terjadi kendala pada tubuh keorganisasian HMI hingga diperlukan 

pengambilan langkah strategis berupa pembinaan anggota HMI untuk 

menjadi seorang Sarjana Muslim yang menanamkan nilai-nilai religius 

nasionalis dan patriotik. Selain itu, HMI juga melakukan pembinaan 

aparat dengan membentuk basis-basis keorganisasian seperti lembaga-

lembaga otonom di setiap cabang. Fase kelima, HMI kembali ditantang 

dengan menghapi pengkhianatan PKI II di Madiun. Selain itu mosi 

ketidakpercayaan terhadap HMI kembali terdengar dengan terdapatnya 

desakan untuk membubarkan HMI oleh  beberapa organisasi ekstrimis 

dan radikal. Memasuki fase keenam, HMI mengambil peran dalam 

lahirnya Orde Baru dengan mengajukan 4 sikap politiknya yaitu 

Pertama, menyatakan bahwa dalang dibalik Gerakan 30 September 

adalah PKI. Kedua, Gerakan 30 September harus diselesaikan secara 

politik. Ketiga, pemerintah secepatnya membubarkan PKI. Dan 

Keempat, HMI memberikan bantuan kepada ABRI dalam menyelidik 

PKI dan partisipannya. Pada fase ini HMI juga mengambil peran 

dengan ikut dalam gerakan solidaritas Kesatuan Aksi Mahasiswa 

Indonesia (KAMI). Fase ketujuh, HMI mengambil peran dengan ikut 

berpatisipasi dalam pembangunan pada Orde Baru melalui anggota-

anggota aktif dan beberapa alumninya. Pada fase kedelapan, HMI 

menghadapi fase pergolakan pemikiran dengan munculnya beberapa 

anggotanya yang memiliki pola pikir yang kritis seperti Ahmad Wahid 
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dan Nurcholish Madjid. Pada fase ini pun, HMI melahirkan beberapa 

gerakan organisatoris mulai dari penguatan sistem internal hingga 

program-programnya (Sitompul, 1986).  

 

3.2.2. Asas, Visi dan Misi Himpunan Mahasiswa Islam  

Himpunan Mahasiswa Islam berasakan Islam. 

Visi Himpunan Mahasiswa Islam:  

“Terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan Ulul Albab yang 

turut bertanggungjawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang 

diridhoi Allah Subhanahu Wata’ala.” 

Sumber: Pengurus Besar HMI, 2009: 1 

Misi Himpunan Mahasiswa Islam: 

1. Membina mahasiswa Islam untuk menuju tercapainya Insan 

Mu’abbid, Mujahid, Mujtahid, dan Mujaddid; 

2. Mengembangkan potensi kreatif terhadap berbagai aspek kehidupan; 

3. Mengambil peran aktif dan mewarnai dunia kemahasiswaan, 

perguruan tinggi dan kemasyarakatan dengan inisiatif, partisipasi 

yang konstruktif, kreatif sehingga tercapainya nuansa yang Islami; 

4. Memajukan kehidupan umat Islam dan masyarakat pada umumnya 

sebagai implementasi rahmatan lil’alamin; 

5. Membangun kerjasama dengan organisasi Islam lainnya dan 

organisasi lainnya yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan, 

kebenaran dan keadilan; 
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6. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan asas organisasi dan berguna 

untuk mencapai tujuan (Pengurus Besar HMI, 2009: 1). 

3.2.3.  Skema Model Pelatihan dan Perkaderan Himpunan Mahasiswa 

Islam 

Menyesuaikan dengan Tujuan atau Visi dari HMI pada frasa 

“Terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan Ulul Albab...” maka, 

HMI berupaya mencapai tujuan tersebut melalui beberapa hal salah 

satunya skema model pelatihan dan perkaderan HMI seperti yang 

dijelaskan pada Pedoman Perkaderan dalam Konstitusi HMI.  

 

Gambar 3.1.  Skema Model Pelatihan dan Perkaderan HMI 

Sumber: (Bidang PPU HMI Yogyakarta, 2017) 
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Melalui skema model pelatihan dan perkaderan HMI yang telah 

ditetapkan dalam Konstitusi HMI, maka seluruh anggota aktif HMI 

dituntut untuk mengikuti seluruh bentuk pelatihan dan perkaderannya 

sesuai dengan perancaannya. Pada Pedoman Perkaderan HMI dalam 

Konstitusi HMI (Pengurus Besar HMI, 2009) terdapat tiga model 

perkaderan HMI yaitu; 

1. Model Pendidikan: 

Pada model ini meletakkan dasar-dasar pembinaan dan 

pengembangan potensi yang dimiliki oleh anggota HMI melalui 

proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai ke-HMI-an yang 

berasaskan Islam. Kemudian dalam model pendidikan pada tahap 

penerapannya melihat dari beberapa aspek seperti kognitif, afeksi 

dan psikomotorik. Pada model pendidikan kemudian terbagi menjadi 

tiga bentuk atau tahapan pendidikan dan pelatihan diantaranya: (1) 

Pendidikan Keluarga, yang memiliki tujuan dalam memperat tali 

ukhuwah anggota HMI melalui kegiatan-kegiatan organisasi. (2) 

Pendidikan Pelatihan Umum, bentuk pendidikan anggota HMI 

dengan melalui pelatihan umum sebagai wadah dalam meningkatkan 

potensi anggotanya seperti kemampuan kognitif dan afeksi. (3) 

Pendidikan Pelatihan Khusus, merupakan wadah bagi anggota HMI 

guna meningkatkan pengetahuan praktis yang bersifat strategis atau 

teknis yang bermuatan skill dan profesionalitas. 

2. Model Kegiatan  
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Melalui model kegiatan, anggota HMI akan ditekankan pada 

pemetaan potensi yang dimiliki melalui kegitan formal dan non-

formal organisasi. Kemudian melalui model ini anggota HMI 

diharapkan dapat menerapkan potensi dimiliki serta memperbanyak 

pengalamannya. Pada model kegiatan ini terbagi menjadi beberapa 

bentuk diantaranya; (1) Kegiatan Individu, yang bertujuan 

membentuk kualitas personal anggota HMI berupa peningkatan 

aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan menguatkan IQ, EQ serta 

SQ dalam kegiatan keseharian anggota. Adapun bentuknya berupa 

arahan Muhasabah dan Tadzkiyatun Nafs. (2) Kegiatan 

Bersama/Kolektif, dimana anggota HMI dituntut untuk 

meningkatkan kualitas personal melalui kegiatan sosial dengan 

berinteraksi langsung dilingkungannya. (3) Kegiatan pada 

Kepengurusan, dimana melalui kegiatan ini anggota HMI diharapkan 

untuk memperlihatkan kemampuannya dalam berorganisasi dan 

berinteraksi (retorika) dalam lingkup birokrasi organisasi serta dapat 

menanamkan nilai semangat kekeluargaan. (4) Kegiatan 

Kepanitiaan, melalui kegiatan ini anggota HMI diharapkan mampu 

membentuk kapasitas diri seperti pengambilan peran dan keputusan 

dalam kegiatan praktis dalam menghadapi masalah-masalah tertentu. 

3. Model Jaringan 

Pada model jaringan, anggota HMI dituntut untuk mengenal dan 

menggerakan lingkungannya. Selain itu kerap kaitannya dengan usaha 
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dari Visi HMI dengan frasa “...turut bertanggungjawab atas 

terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu 

Wata’ala”. Pada konteks ini pun anggota HMI diharapkan dapat 

mendesiminasikan visi-misi HMI. Dari model jaringan ini, dijelaskan 

bahwa dalam berntuk jaringan dilihat dari tiga perspektif, yaitu; (1) 

Perspektif Keterlibatan, dimana anggota HMI akan diutus ke lembaga 

lain serta diharapkan mampu bekerja sama sebagai duta HMI. (2) 

Perspektif Kewilayahan, anggota HMI akan dideligasi sebagai duta 

HMI dengan melihat dari perspektif tingkat kewilayahan baik itu 

bersifat lokal hingga internasional. (3) Perspektif Kemahasiswaan, pada 

perspektif ini anggota HMI diharapkan mampu melakukan kerja sama 

dengan jaringan kemahasiswaan yang dibentuk atas kesamaan status 

yang sama dan masyarakat non-kemahasiswaan yang dimana dapat 

terjalin kerja sama dengan pihak eksternal yang lain sebagai status yang 

sama sebagai bagian dari masyarakat .  

3.3.  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.3.1. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian mengacu pada karakter atau atribut pada 

individu atau organisasi yang dapat diukur atau diobservasi dalam 

sebuah penelitian. Adapun terdapat beberapa variabel dalam sebuah 

penelitian diantaranya; (1) Variabel Bebas, yaitu variabel yang dapat 

memberikan pengaruh atau berefek pada keluaran. (2) Variabel Terikat, 

yaitu variabel yang dipengaruhi atau bergantung pada variabel variabel 
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bebas. (3) Variabel Intervening, yaitu variabel yang berada antara 

variabel bebas dan variabel terikat yang memiliki fungsi untuk 

memediasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Creswell, 

2010: 49-50). Dari pengertian diatas, penulis mengategorika variabel 

penelitian ini diantaranya: 

1. Variabel Bebas 

X1 = Desain Pelatihan 

X2 = Efikasi Diri 

X3 = Retensi Pelatihan 

2. Variabel Intervening  

Z = Motivasi 

3. Variabel Terikat  

Y = Transfer Pelatihan 

3.3.2. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah pengertian terkait konsep atau 

variabel hingga dapat di ukur dan di uji dalam sebuah penelitian 

menggunakan beberapa instrumen penelitian dan melihat dari dimensi 

atau indikator dari konsep/variabel penelitian tersebut (Noor, 2011).  

Adapun beberapa penjelasan terkait definisi operasional 

penelitian ini: 

1. Desain Pelatihan (X1) 

Burke dan Hutchins (2007) dalam Davids et al. (2014) 

menjelaskan bahwa Desain Pelatihan dapat memberikan 
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pengaruh transfer pelatihan melalui dimensi intervention 

design dan delivery includes. Kemudian dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa indikator yang dikembangkan oleh 

Davids et al. (2014), diantaranya: 

a. Efisiensi Pelatihan 

Efisiensi pelatihan mendeskripsikan karakter dari desain 

pelatihan yang membantu peserta dalam proses 

pembelajaran. 

Pada indikator ini menempatkan 3 item pertanyaan 

kuesioner. 

b. Relevansi Pelatihan 

Relevansi pelatihan mendeskripsikan konteks yang 

dipelajari saat pelatihan dan pengaplikasiannya. 

Pada indikator ini menempatkan 3 item pertanyaan 

kuesioner 

2. Efikasi Diri (X2) 

Menurut Holton, et al. (2000) dalam Haryanto et al. (2011), 

efikasi diri merupakan keyakinan peserta pelatihan secara 

individu guna mengubah kualitas kinerja/belajar. Kemudian 

pada variabel efikasi diri menggunakan indikator yang 

dikembangkan oleh Haryanto et al. (2011), yaitu: 

a. Menggunakan keterampilan dan pengetahuan baru. 
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Peserta pelatihan akan diberikan pemahaman terkait 

kemampuan dan pengetahuan baru. Kemudian peserta 

pelatihan diharapkan mampu dalam menggunakan dan 

menguasai keterampilan dan pengetahuan baru tersebut. 

Pada indikator ini menempatkan 2 item pertanyaan 

kuesioner 

b. Keyakinan menguasai keterampilan dan pengetahuan 

baru 

Peserta pelatihan yang akan menggunakan ketrampilan 

serta pengetahuan baru setelah mengikuti pelatihan 

diharapkan memiliki keyakinan dalam penggunaannya. 

Pada indikator ini menempatkan 2 item pertanyaan 

kuesioner 

c. Penggunaan dalam situasi sulit 

Dengan memiliki keyakinan dalam menggunakan 

kemampuan dan pengetahuan baru, peserta pelatihan 

diharapkan dapat menggunakan bekal tersebut bahkan 

dalam situasi yang sulit di lapangan.  

d. Keterampilan dan pengetahuan baru sebagai solusi 

Peserta pelatihan yang telah menguasai kemampuan dan 

pengetahuan baru dari pelatihan dapat menggunakannya 

dalam menyelesaikan masalah atau hambatan 

dilapangan. 
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Pada indikator ini menempatkan 2 item pertanyaan 

kuesioner 

3. Retensi Pelatihan (X3) 

Baldwin dan Ford (1988) menjelaskan bahwa retensi 

pelatihan adalah tingkatan mengenai kemampuan peserta 

pelatihan dapat mempertahankan dan menguasai 

pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari 

pelatihan. Menurut Velada et al. (2007) terdapat beberapa 

indikator yang dapat digunakan, diantaranya; 

a. Daya Ingat 

Daya ingat yaitu dimensi yang menjelaskan terkait 

peserta pelatihan dapat mengingat konten pelatihan yang 

dipelajari. 

b. Memahami 

Memahami yakni berupa pernyataan dari peserta 

pelatihan terkait seberapa mudah peserta dapat 

memahami materi pelatihan diberikan. 

c. Content Maintenance 

Content maintenace adalah dimensi dimana peserta 

pelatihan kerap kali memikirkan terkait apa yang mereka 

dapatkan dari pelatihan atau pembelajaran.  

4. Motivasi (Y) 
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Menurut Noe (1986) dalam Bhatti et al. (2013), menjelaskan 

bahwa motivasi dapat memberikan pengaruh pada proses 

transfer pengetahuan dan kemampuan dalam pelatihan. 

Kemudian  variabel ini menempatkan beberapa indikator 

yang dikembangkan oleh Bhatti et al. (2013), diantaranya:  

a. Intervention Fulfilment 

Pemenuhan kebutuhan pada pelatihan menjadi salah satu 

kombinasi dari harapan, keinginan dan persepsi pelatihan 

terkait, terutama dengan relevansi antara pelatihan 

kegiatan individual atau organisasi. Motivasi dalam 

pelatihan mengukur hubungan antara apa yang dirasakan 

peserta pelatihan dan keberhasilan pelatihan 

Pada indikator ini menempatkan 2 item pertanyaan 

kuesioner 

b. Hasil pembelajaran 

Hasil dari pembelajaran akan menjadi ekspektasi dari 

peserta pelatihan, dimana peserta pelatihan yang 

memiliki ekspektasi atau harapan yang baik akan lebih 

mudah untuk mentransfer terkait apa yang dipelajari. 

Pada indikator ini menempatkan 2 item pertanyaan 

kuesioner 

c. Peluang untuk digunakan 
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Organisasi memiliki faktor yang membuat peserta 

pelatihan untuk membuat peluang agar dapat  

menggunakan apa yang telah didapatkan pada pelatihan 

atau menghambat penggunaan apa yang didapatkan 

pelatihan. 

Pada indikator ini menempatkan 2 item pertanyaan 

kuesioner 

5. Transfer Pelatihan (Z) 

Baldwin dan Ford (1988) menjelaskan bahwa transfer 

pelatihan yaitu pencapaian peserta pelatihan dalam 

menerapkan pengetahuan, kemampuan dan sikap secara 

efektif. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian 

ini berdasar pada Baldwin & Ford (1988), yaitu: 

a. Generalisasi 

Generalisasi adalah bagaimana peserta pelatihan 

menerapkan seluruh materi pembelajaran dan pelatihan 

yang dipelajari pada saat bekerja. 

b. Maintenance 

Maintenance yaitu peserta pelatihan menjaga hasil 

pelatihan untuk tetap digunakan dan terus berlangsung 

serta diterapkan. 
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3.4. Metode Pengambilan Data 

Pada penelitian ini menggunakan metode pengambilan data dengan 

penyebaran kuesioner. Dalam Noor (2011) kuesioner adalah teknik pengumpulan 

data dengan menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden. 

Adapun instrumen pengumpulan data menggunakan skala Likert, yaitu skala 

jawaban dengan 5 butir skala yang setiap butir skalanya tergantung pada konteks 

pertanyaan atau pernyataan diajukan pada kuesioner (Wirawan. 2015).  

Kemudian bobot pada 5 butir skala tersebut pada penelitian ini yaitu: 

a. Jawab SS (Sangat Setuju)    = 5 

b. Jawab S (Setuju)      = 4 

c. Jawab RR (Ragu-ragu)    = 3 

d. Jawab TS (Tidak Setuju)    = 2 

e. Jawab STS (Sangat Tidak Setujut) = 1 

 

3.5. Populasi dan Sampel  

3.5.1. Populasi  

Menurut Wirawan (2015), populasi penelitian yaitu kumpulan 

individu atau objek yang menjadi fokus pada penelitian saintifik. 

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian Manajemen SDM, 

individu yang dimaksud yakni pegawai/anggota organisasi.  

Populasi penelitian kerap kaitannya memiliki karakteristik atau 

sifat yang sama seperti halnya pengelompokkan pegawai tetap. 

Berdasarkan pengertian sebelumnya maka pada populasi pada 
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penelitian ini adalah anggota baru HMI Cabang Yogyakarta yang 

dituntut untuk mengikuti pelatihan periode 2018-2019 berjumlah 676 

orang (Pengurus HMI Cab. Yogyakarta, 2019).  

3.5.2.  Sampel 

Sampel penelitian adalah sekumpulan individu yang dapat 

mewakili jumlah dari populasi yang kerap kali berjumlah besar 

(Wirawan, 2015: 736). Kemudian pada penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling, Merupakan suatu teknik sampling yang 

dipilih  secara acak, cara ini dapat diambil bila analisa penelitian 

cenderung bersifat deskriptif atau bersifat umum. Setiap unsur populasi 

harus memilik kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. 

Adapun penentuan jumlah sampel yang di ambil dari populasi 

menggunakan rumus Slovin (Sugioyono, 2016):      

 n = N 

  1 + 𝑁𝑒2        

n: Jumlah sampel 

N: Jumlah populasi  (676 orang) 

e: Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena pengambilan sampel                                                              

(Sebesar 10% atau 0,1) 

n =         676   

       1 + 676 (0,1)2 

n = 99,852 = 100 orang 
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Setelah menentukan jumlah sampel dari populasi maka 

dilakukan penyebaran kuesioner melalui KORKOM HMI se-

Yogyakarta diantaranya; KORKOM UII memiliki 324 peserta 

pelatihan, KORKOM UMY memiliki 234 peserta pelatihan, KORKOM 

UIN memiliki 112 peserta pelatihan dan KORKOM UNY memiliki 9 

peserta pelatihan (Pengurus HMI Cab. Yogyakarta; 2019) yang 

kemudian dilanjutkan penyebarannya ke masing-masing komisariat.  

3.6. Uji Instrumen Penelitian 

3.6.1. Uji Validitas 

 Uji Validitas adalah instrumen pengukuran kebsahan atau valid 

tidaknya sebuah kuesioner (Ghozali. 2013). Validitas sebuah kuesioner 

jika pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner mampu untuk menjelaskan 

sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Adapun dalam pengukuran 

validitas 

dari 

kuesioner menggunakan rumus korelasi (Ghozali: 2013): 

 

 

 

Rxy  = Koefisien korelasi 

N  = Jumlah responden 

X  = Skor butir (x) atau item pertanyaan 
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Y  = Skor total variabel (y) atau tiap responden 

Kemudian pengujian validitas dari mengkorelasikan skor pada 

indikator dengan skor variabel. Jika nilai r hitung > nilai r tabel maka, 

indikator kuesioner tersebut valid.  

3.6.2.  Uji Reliabilitas 

Pada Ghozali (2013) menjelaskan bahwa Uji Reliabilitas 

merupakan alat ukur suatu kuesioner dengan mengguji apakah indikator 

pada kuesioner tersebut reliabel. Uji Reliabilitas pada penelitian ini 

menggunakan Cronbach’s Alpha, yang dimana variabel dikatakan 

reliabel jika nilai lebih dari 0,60. Adapun rumus yang digunakan  yaitu:  

 

 

 

R1  = Realibilitas instrumen 

K  = Banyaknya butir pertanyaan 

Si2   = Jumlah varians butir 

S2  = Jumlah varians total 

 

3.7. Uji Asumsi Klasik  

3.7.1. Uji Heteroskedastisitas 

 Dalam Ghozali (2005) Uji Heteroskedastisitas adalah pengujian 

untuk mengetahui terjadinya varian yang tidak sama pada variabel 

bebas yang berbeda. Kemudian dengan model regresi yang baik yakni 
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memiliki homoskedasitas atau tidak terjadinya heterpskedastisitas. 

Indikator yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah nilai 

probabilitas signifikan dari varibel-variabel independen > 0,05 yang 

menunjukkan model regresi homoskedasitas.  

3.7.2. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui korelasi antar 

variabel bebas dalam model regresi (Ghozali. 2013). Model regresi 

yang baik semestinya tidak memiliki korelasi antar variabel bebas. Jika 

diantara variabel bebas memiliki korelasi maka, variabel tersebut tidak 

orthogonal. Variabel orthogonal yakni variabel bebas yang memiliki 

nilai korelasi dengan variabel bebas lainnya berjumlah nol. Kemudian 

indikator dari Uji Multikolinearitas adalah nilai tolerance ≥ 0,10 dan 

nilai VIF ≤ 10  yang menjelaskan tidak terjadinya multikolinearitas.  

3.8. Metode Analisis Data 

3.8.1 Analisis Regresi Linier Sederhana dan Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh varibel bebas terhadap variabel 

terikat maka, pada penelitian ini  menggunakan analisis regresi linear 

sederhana dan berganda. Adapun rumus regresi linear sederhana yang 

digunakan yaitu: 

Y = a + bX 

Y = Variabel Dependen  a  = Kostanta 

X = Variabel Independen b = Koefisian regresi 
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Adapun rumus regresi linear berganda yang digunakan yaitu: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Y = Transfer Pelatihan 

X1 = Desain Pelatihan 

 X2 = Efikasi Diri 

 X3 = Retensi Pelatihan 

 a  = Kostanta  

 b1,b2,b3 = Koefisian regresi X1,X2 dan X3 

3.8.2. Uji t  

Dalam Ghozali (2013) menjelaskan Uji beda t bertujuan untuk 

mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas digunakan dalam 

penelitian secara individual dalam menjelaskan variabel dependen 

secara parsial. Jika koefisien regresi signifikan ≤ 0,05 maka variabel 

bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat secara parsial. Hasil 

dari Uji t ini akan merujuk pada kesimpulan apakah hipotesis dalam 

penelitian dapat diterima atau ditolak. 

3.8.3 Analisis Jalur ( Path Analysis ) 

 Analisis Jalur yakni analisis yang bertujuan untuk menguji 

pengaruh variabel intervening dalam hubungan variabel bebas dan 

variabel terikat (Ghozali. 2013). Dalam analisis jalur menggunakan 
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regresi linear bergan untuk menjelaskan hubungan kausalitas antar 

variabel yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini penggunaan analisis 

jalur untuk menganalisa data yang didapatkan, kemudian model yang 

disusun memiliki keterkaitan hubungan antar variabel yang dapat 

diestimasikan secara simultan. Dalam Ghozali (2013) dengan model 

tersebut dijelaskan pada bentuk persamaan model struktural dengan 

rumus:  

 Z = b1X1 + b2X2 + b3X3+ e1 

 Z  = Motivasi 

 X1  = Desain Pelatihan 

X2  = Efikasi Diri 

X3  = Retensi Pelatihan 

b = Koefisian regresi masing-masing variabel   

e  = Galat sisa 

 

Y = b1X1 + b2X2 + b3X3+b4Z +  e2 

Y = Transfer Pelatihan 

Z = Motivasi 

 X1  = Desain Pelatihan 

X2  = Efikasi Diri 

X3  = Retensi Pelatihan 

b = Koefisian regresi masing-masing variabel   

e  = Galat sisa 
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Kemudian setelah membuat model struktural diatas maka, analisis 

jalur melanjutkan langkah-langkah analisis lain diantarnya: 

1. Membuat diagram jalur yang akan dianalisis 

2. Menghitung koefisien jalur pada diagram jalur yang telah 

dibuat 

3. Melakukan interpretasi hasil analisis.  
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