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Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 

Bagian I 

Profil Responden 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda tepat dan berilah tanda checklist (√) pada 

jawaban yang telah dipilih 

 

1. Jenis kelamin   : 

 

1)           Laki-laki                   2)              Perempuan 

 

2. Usia    : 

 

1)  < 20 Tahun  2)             20 – 29 Tahun 

 

3)30 – 39 Tahun      4)> 40 Tahun 

 

 

3. Jenjang Pendidikan   : 

 

1)            SMA/SMK  2)             D3                              

 

3)            S1   4)      S2 

 

 

4. Unit / Instalasi 

 

1)           Radiologi  2)             Gizi   3)  Laboratorium  

 

4)            Farmasi  5)             Rekam Medik 

 

 

5. Lama Bekerja 

 

1) < 1 Tahun  2)             1 – 4 Tahun  3)             > 5 Tahun            

 

 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Di bawah ini terdapat pernyataan-pernyataan dan pada setiap pernyataan terdapat lima 

pilihan jawaban, diantaranya : 

SS = Sangat Setuju 



 

 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

 

Bagian II 

 

VARIABEL PELATIHAN KERJA (X1) 

No Pernyataan 

SS S CS TS STS 

5 4 3 2 1 

A. Instruktur / Pelatih 

1 

Latar belakang pendidikan instruktur 

pelatihan sesuai dengan bidang yang 

ditekuninya. 

     

2 
Instruktur pelatihan menguasai dan  

mampu memberikan materi dengan baik 

     

3 

Instruktur pelatihan dapat memecahkan 

masalah pekerjaan yang dialami oleh 

pegawai 

     

B. Peserta 

4 
Saya sangat antusias mengikuti pelatihan 

kerja yang diberikan oleh perusahaan 

     

5 

Peserta pelatihan merupakan pegawai 

yang telah diseleksi oleh atasan untuk 

mengikuti pelatihan kerja 

     

C. Materi 

6 

Materi yang diberikan relevan dengan 

masalah pekerjaan yang sedang dihadapi 

pegawai 

     

7 
Materi yang diberikan sangat membantu 

pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan 

     

8 

Materi pelatihan dapat dengan mudah 

diterapkan dalam proses penyelesaian 

pekerjaan 

     

D. Metode 

9 Metode pelatihan kerja sesuai dengan      



 

 

materi yang diberikan oleh instruktur 

10 

Metode pelatihan kerja memudahkan 

saya dalam memakai dan 

mengaplikasikan teknologi dalam 

bekerja 

     

11 
Pelatihan kerja mengarahkan saya 

menuju sikap yang positif 

     

12 

Pelatihan kerja meningkatkan akurasi, 

ketelitian dan kemampuan saya dalam 

bekerja 

     

13 
Pelatihan kerja meningkatkan kualitas 

produk yang dihasilkan 

     

 

 

VARIABEL MOTIVASI KERJA (X2) 

No Pernyataan 

SS S CS TS STS 

5 4 3 2 1 

A. Kebutuhan fisiologis 

1 

Penghasilan yang saya terima dapat 

memenuhi kebutuhan hidup saya sampai 

saat ini 

     

2 

Penghasilan yang saya terima sudah 

sesuai dengan pekerjaan yang saya 

lakukan 

     

3 
Gaji dan tunjangan selalu dibayarkan 

tepat pada waktunya 

     

B. Kebutuhan rasa aman 

4 
Kondisi ruangan kerja yang digunakan 

sudah aman 

     

5 

Perlengkapan dan peralatan bekerja di 

perusahaan ini sudah aman dan memadai 

untuk digunakan 

     

6 

Perusahaan memberikan informasi 

kepada para pegawai apabila dalam 

keadaan darurat 

     

C. Kebutuhan rasa memiliki (sosial) 

7 
Hubungan kerja antara sesama pegawai 

di perusahaan ini cukup baik 

     

8 Saya dapat bersosialisasi dengan baik      



 

 

No Pernyataan 

SS S CS TS STS 

5 4 3 2 1 

dengan sesama pegawai di lingkungan 

perusahaan 

9 

Saya mendapatkan pengakuan dan 

penghargaan dari rekan kerja saat 

berhasil melakukan pekerjaan dengan 

baik 

     

D. Kebutuhan harga diri 

10 

Atasan memberikan pujian jika bawahan 

mampu melakukan tugas pekerjaan 

secara baik 

     

11 
Saya merasa dihormati oleh rekan kerja 

atas pekerjaan yang saya jalani saat ini 

     

12 

Saya merasa dihargai oleh rekan kerja 

dan atasan saya atas kelebihan dan hal-

hal positif yang saya lakukan di 

lingkungan perusahaan 

     

E. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri 

13 

Perusahaan memberikan pelatihan 

kepada pegawai untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan kerja 

     

14 

Pekerjaan saya saat ini sudah sesuai 

dengan latar belakang pendidikan dan 

keterampilan yang saya miliki 

     

15 

Saya memiliki keterampilan dan 

kemampuan untuk melakukan pekerjaan 

saya dengan baik 

     

 

 

 VARIABEL KINERJA PEGAWAI  (Y) 

No Pernyataan 

SS S CS TS STS 

5 4 3 2 1 

A. Hasil kerja 

1 

Kuantitas kerja saya sudah sesuai 

dengan standar yang diharapkan oleh 

perusahaan 

     



 

 

2 
Saya dapat mengerjakan tugas dan 

pekerjaan saya secara efektif dan efisien 

     

3 
Kualitas kerja saya sudah sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan perusahaan 

     

4 
Dalam menyelesaikan pekerjaan saya 

selalu mengutamakan kualitas pekerjaan 

     

B. Pengetahuan pekerjaan 

5 

Saya mengetahui dan memahami tugas-

tugas rutin yang saya kerjakan setiap 

harinya di perusahaan 

     

6 
Saya dapat menguasai bidang tugas yang 

saya kerjakan dengan hasil yang baik 

     

C. Inisiatif 

7 

Dalam menyelesaikan pekerjaan saya 

selalu berinisiatif tanpa menunggu 

perintah dari atasan  

     

8 

Saya terampil dalam bekerja dan 

mempunyai inisiatif untuk membantu 

rekan kerja 

     

D. Kecekatan mental 

9 

Saya dapat menyelesaikan pekerjaan 

tepat waktu sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan 

     

10 

Saya taat terhadap aturan dan prosedur 

kerja yang ditetapkan dalam suatu 

pekerjaan 

     

E. Sikap 

11 
Saya selalu bersemangat dan antusias 

dalam menyelesaikan pekerjaan 

     

12 
Semua pekerjaan yang saya lakukan 

disikapi dengan positif 

     

F. Disiplin waktu dan absensi 

13 

Saya selalu datang dan pulang kerja 

sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan 

     

14 
Tingkat kehadiran saya tinggi selama 

bekerja sampai saat ini 

     



 

 

Lampiran 2 

Tabel Interpretasi Variabel Pelatihan Kerja 

Item  

Pernyataan 
Indikator Pernyataan 

Kriteria Penilaian 

SBK BK C  B SB 

X1.1 Instruktur Latar belakang 

pendidikan 

instruktur pelatihan 

sesuai dengan 

bidang yang 

ditekuninya. 

Latar belakang 

pendidikan 

instruktur 

pelatihan sangat 

tidak baik atau 

tidaksesuai 

dengan bidang 

yang ditekuninya. 

Latar belakang 

pendidikan 

instruktur 

pelatihan 

tidakbaik atau 

tidak sesuai 

dengan bidang 

yang ditekuninya. 

Latar belakang 

pendidikan 

instruktur 

pelatihan cukup 

baik atau 

cukupsesuai 

dengan bidang 

yang 

ditekuninya. 

Latar belakang 

pendidikan 

instruktur 

pelatihan baik 

atau sesuai 

dengan bidang 

yang 

ditekuninya. 

Latar belakang 

pendidikan 

instruktur 

pelatihan 

sangat baik 

atau 

sangatsesuai 

dengan bidang 

yang 

ditekuninya. 

Instruktur pelatihan 

menguasai dan  

mampu memberikan 

materi dengan baik 

Instruktur 

pelatihan sangat 

tidak baik atau 

sangat 

tidakmenguasai 

dan sangat tidak 

mampu 

memberikan 

materi dengan 

baik 

Instruktur 

pelatihan tidak 

baik atau tidak 

menguasai dan  

tidakmampu 

memberikan 

materi dengan 

baik 

Instruktur 

pelatihan cukup 

baik atau 

cukupmenguasa

i dan  

cukupmampu 

memberikan 

materi dengan 

baik 

Instruktur 

pelatihan baik 

atau menguasai 

dan  mampu 

memberikan 

materi dengan 

baik 

Instruktur 

pelatihan 

sangat baik 

atau sangat 

menguasai dan  

sangatmampu 

memberikan 

materi dengan 

baik 

Instruktur pelatihan 

dapat memecahkan 

masalah pekerjaan 

yang dialami oleh 

pegawai 

Instruktur 

pelatihan sangat 

tidak baik atau 

tidak dapat 

memecahkan 

Instruktur 

pelatihan tidak 

baik atau tidak 

dapat 

memecahkan 

Instruktur 

pelatihan cukup 

baik atau cukup  

dapatmemecah

kan masalah 

Instruktur 

pelatihan baik 

atau  

dapatmemecah

kan masalah 

Instruktur 

pelatihan 

sangat baik 

atau sangat 

mampu 



 

 

Item  

Pernyataan 
Indikator Pernyataan 

Kriteria Penilaian 

SBK BK C  B SB 

masalah 

pekerjaan yang 

dialami oleh 

pegawai 

masalah 

pekerjaan yang 

dialami oleh 

pegawai 

pekerjaan yang 

dialami oleh 

pegawai 

pekerjaan yang 

dialami oleh 

pegawai 

memecahkan 

masalah 

pekerjaan yang 

dialami oleh 

pegawai 

Rata-Rata Keseluruhan Pernyataan X11 

Baik  

Latar belakang pendidikan instruktur baik atau sesuai dengan bidang yang ditekuninya 

kemudian mampu dan menguasai materi yang diberikan serta mampu memecahkan masalah 

kerja yang dihadapi oleh pegawai. 

X1.2 Peserta Saya sangat antusias 

mengikuti pelatihan 

kerja yang diberikan 

oleh perusahaan 

Peserta sangat 

tidak baik atau 

tidak antusias 

mengikuti 

pelatihan kerja 

Peserta tidak baik 

atau tidak 

antusias 

mengikuti 

pelatihan kerja 

Peserta cukup 

baik atau cukup 

antusias 

mengikuti 

pelatihan kerja 

Peserta baik 

atau antusias 

mengikuti 

pelatihan kerja 

Peserta sangat 

baik atau 

sangat antusias 

mengikuti 

pelatihan kerja 

  Peserta pelatihan 

merupakan pegawai 

yang telah diseleksi 

oleh atasan untuk 

mengikuti pelatihan 

kerja 

Perusahaan sangat 

tidak baik atau 

sangat tidak 

peduli dengan  

pelatihan kerja 

Perusahaan tidak 

baik atau tidak 

menyeleksi 

peserta pelatihan 

kerja 

Perusahaan 

cukup baik atau 

cukup 

menyeleksi 

peserta 

pelatihan kerja 

Perusahaan 

baik atau 

menyeleksi 

peserta 

pelatihan kerja 

Perusahaan 

sangat baik 

atau sangat 

selektif 

memilih 

peserta 

pelatihan kerja 

Rata-Rata Keseluruhan Pernyataan X12 

Baik 

Peserta baik atau antusias mengikuti pelatihan kerja karena mendapatkan fasilitas pelatihan 

kerja dan setiap pegawai berkesempatan mengikuti pelatihan setelah diseleksi oleh 

perusahaan. 

X1.3 Materi Materi yang 

diberikan relevan 

dengan masalah 

pekerjaan yang 

Materi yang 

diberikan sangat 

tidak baik atau 

sangat tidak 

Materi yang 

diberikan tidak 

baik atau tidak 

relevan dengan 

Materi yang 

diberikan cukup 

baik atau 

cukuprelevan 

Materi yang 

diberikan baik 

atau relevan 

dengan 

Materi yang 

diberikan 

sangat baik 

atau sangat 



 

 

Item  

Pernyataan 
Indikator Pernyataan 

Kriteria Penilaian 

SBK BK C  B SB 

sedang dihadapi 

pegawai 

relevan dengan 

masalah 

pekerjaan yang 

sedang dihadapi 

pegawai 

masalah 

pekerjaan yang 

sedang dihadapi 

pegawai 

dengan masalah 

pekerjaan yang 

sedang dihadapi 

pegawai 

masalah 

pekerjaan yang 

sedang 

dihadapi 

pegawai 

relevan dengan 

masalah 

pekerjaan yang 

sedang 

dihadapi 

pegawai 

Materi yang 

diberikan sangat 

membantu pegawai 

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Materi yang 

diberikan sangat 

tidak baik atau 

sangat tidak 

membantu 

pegawai dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Materi yang 

diberikan 

tidakbaik atau 

tidak membantu 

pegawai dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Materi yang 

diberikan cukup 

baik atau 

cukupmembant

u pegawai 

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Materi yang 

diberikan baik 

atau membantu 

pegawai dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Materi yang 

diberikan 

sangat baik 

atau sangat 

membantu 

pegawai dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Materi pelatihan 

dapat dengan mudah 

diterapkan dalam 

proses penyelesaian 

pekerjaan 

Materi pelatihan 

sangat tidak baik 

atau sangat sulit 

diterapkan dalam 

proses 

penyelesaian 

pekerjaan 

Materi pelatihan 

tidak baik atau 

sulit diterapkan 

dalam proses 

penyelesaian 

pekerjaan 

Materi 

pelatihan cukup 

baik atau cukup 

mudah 

diterapkan 

dalam proses 

penyelesaian 

pekerjaan 

Materi 

pelatihan baik 

atau mudah 

diterapkan 

dalam proses 

penyelesaian 

pekerjaan 

Materi 

pelatihan 

sangat baik 

atau 

sangatmudah 

diterapkan 

dalam proses 

penyelesaian 

pekerjaan 

Rata-Rata Keseluruhan Pernyataan X13 

Baik 

Materi yang diberikan dalam pelatihan kerja relevan dan mudah diterapkan dalam proses 

pekerjaan sehingga membantu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan 

X1.4  Metode pelatihan 

kerja sesuai dengan 

Metode pelatihan 

kerja sangat tidak 

Metode pelatihan 

kerja tidak baik 

Metode 

pelatihan kerja 

Metode 

pelatihan kerja 

Metode 

pelatihan kerja 



 

 

Item  

Pernyataan 
Indikator Pernyataan 

Kriteria Penilaian 

SBK BK C  B SB 

materi yang 

diberikan oleh 

instruktur 

baik atau tidak 

sesuai dengan 

materi yang 

diberikan oleh 

instruktur 

atau tidak sesuai 

dengan materi 

yang diberikan 

oleh instruktur 

cukup baik atau 

cukup sesuai 

dengan materi 

yang diberikan 

oleh instruktur 

baik atau 

sesuai dengan 

materi yang 

diberikan oleh 

instruktur 

sangat baik 

atau sangat 

sesuai dengan 

materi yang 

diberikan oleh 

instruktur 

Metode pelatihan 

kerja memudahkan 

saya dalam memakai 

dan 

mengaplikasikan 

teknologi dalam 

bekerja 

Metode pelatihan 

kerja sangat tidak 

baik atau sangat 

tidak membantu 

saya dalam 

memakai dan 

mengaplikasikan 

teknologi dalam 

bekerja 

Metode pelatihan 

kerja tidak baik 

atau tidak 

memudahkan 

saya dalam 

memakai dan 

mengaplikasikan 

teknologi dalam 

bekerja 

Metode 

pelatihan kerja 

cukup baik atau 

cukupmemudah

kan saya dalam 

memakai dan 

mengaplikasika

n teknologi 

dalam bekerja 

Metode 

pelatihan kerja 

baik atau 

memudahkan 

saya dalam 

memakai dan 

mengaplikasik

an teknologi 

dalam bekerja 

Metode 

pelatihan kerja 

sangat baik 

atau sangat 

memudahkan 

saya dalam 

memakai dan 

mengaplikasik

an teknologi 

dalam bekerja 

Pelatihan kerja 

mengarahkan saya 

menuju sikap yang 

positif 

Pelatihan kerja 

sangat tidak baik 

atau sangat tidak 

mengarahkan 

saya menuju 

sikap yang positif 

Pelatihan kerja 

tidak baik atau 

tidak 

mengarahkan 

saya menuju 

sikap yang positif 

Pelatihan kerja 

cukup aik atau 

cukup 

bmengarahkan 

saya menuju 

sikap yang 

positif 

Pelatihan kerja 

baik atau 

mengarahkan 

saya menuju 

sikap yang 

positif 

Pelatihan kerja 

sangat baik 

atau sangat 

mengarahkan 

saya menuju 

sikap yang 

positif 

Pelatihan kerja 

meningkatkan 

akurasi, ketelitian 

dan kemampuan 

Pelatihan kerja 

sangat tidak baik 

atau sangat 

tidakmeningkatka

Pelatihan kerja 

tidak baik atau 

tidak 

meningkatkan 

Pelatihan kerja 

cukupbaik atau 

cukup 

meningkatkan 

Pelatihan kerja 

baik atau  

meningkatkan 

akurasi, 

Pelatihan kerja 

sangat baik 

atau sangat 

meningkatkan 



 

 

Item  

Pernyataan 
Indikator Pernyataan 

Kriteria Penilaian 

SBK BK C  B SB 

saya dalam bekerja n akurasi, 

ketelitian dan 

kemampuan saya 

dalam bekerja 

akurasi, ketelitian 

dan kemampuan 

saya dalam 

bekerja 

akurasi, 

ketelitian dan 

kemampuan 

saya dalam 

bekerja 

ketelitian dan 

kemampuan 

saya dalam 

bekerja 

akurasi, 

ketelitian dan 

kemampuan 

saya dalam 

bekerja 

Pelatihan kerja 

meningkatkan 

kualitas produk yang 

dihasilkan 

Pelatihan kerja 

baik atau dapat 

membuat kualitas 

produk yang 

dihasilkan 

semakin menurun 

Pelatihan kerja 

tidakbaik atau 

tidak dapat 

meningkatkan 

kualitas produk 

yang dihasilkan 

Pelatihan kerja 

cukup baik atau 

cukup 

meningkatkan 

kualitas produk 

yang dihasilkan 

Pelatihan kerja 

baik atau dapat 

meningkatkan 

kualitas produk 

yang 

dihasilkan 

Pelatihan kerja 

sangat baik 

atau sangat 

mampu 

meningkatkan 

kualitas produk 

yang 

dihasilkan 

Rata-Rata Keseluruhan Pernyataan X14 

Baik 

Kesesuaian metode dan materi yang diberikan oleh instruktur serta sikap positif  pegawai 

yang ditunjukan setelah mendapatkan pelatihan mampu meningkatkan kemampuan kerja dan 

meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. 

 

 

 

 

Tabel Interpretasi Variabel Motivasi Kerja 

Item  

Pernyataan 
Indikator Pernyataan 

Kriteria Penilaian 

SR R C  T ST 

X21 Kebutuhan 

fisiologis 

Penghasilan yang saya 

terima dapat memenuhi 

kebutuhan hidup saya 

sampai saat ini 

Pegawai 

kekurangan 

dalam 

memenuhi 

Penghasilan 

yang diterima 

tidak dapat 

memenuhi 

Penghasilan 

yang diterima 

cukup 

memenuhi 

Penghasilan 

yang diterima 

dapat 

memenuhi 

Penghasilan 

yang diterima 

lebih dari 

cukup untuk  



 

 

Item  

Pernyataan 
Indikator Pernyataan 

Kriteria Penilaian 

SR R C  T ST 

kebutuhan 

hidupnya 

sampai saat 

ini. 

kebutuhan 

hidup pegawai 

sampai saat ini 

kebutuhan 

hidup pegawai 

sampai saat ini 

kebutuhan 

hidup pegawai 

sampai saat ini 

memenuhikebu

tuhan hidup 

pegawai 

sampai saat ini 

Penghasilan yang saya 

terima sudah sesuai dengan 

pekerjaan yang saya 

lakukan 

Penghasilan 

yang diterima 

pegawai sangat 

tidak sesuai 

dengan profesi 

dan 

keahliannya 

Penghasilan 

yang diterima 

pegawai tidak 

sesuai dengan 

profesi dan 

keahliannya 

Penghasilan 

yang diterima 

pegawai cukup 

sesuai dengan 

profesi dan 

keahliannya 

Penghasilan 

yang diterima 

pegawai sesuai 

dengan profesi 

dan 

keahliannya 

Penghasilan 

yang diterima 

pegawai sangat 

sesuai dengan 

profesi dan 

keahliannya 

Gaji dan tunjangan selalu 

dibayarkan tepat pada 

waktunya 

Gaji dan 

tunjangan 

dibayarkan dua 

minggu setelah 

batas waktu 

yang telah 

ditentukan  

Gaji dan 

tunjangandibay

arkan satu 

minggu setelah 

batas waktu 

yang telah 

ditentukan 

Gaji dan 

tunjangandibay

arkan dua 

sampai tiga 

hari setelah 

batas waktu 

yang telah 

ditentukan 

Gaji dan 

tunjangandibay

arkan tepat 

pada waktu 

telah yang 

ditentukan 

Gaji dan 

tunjangandibay

arkan sebelum 

waktu telah 

yang 

ditentukan 

Rata-Rata Keseluruhan Pernyataan X21 

Cukup 

 

Gaji dan tunjangan yang diberikan cukup sesuai dan cukup memenuhi kebutuhan 

hidup pegawai sampai saat ini serta selalu dibayarkan pada waktu yang telah 

ditentukan. 

X22 Kebutuhan 

rasa aman 

Kondisi ruangan kerja yang 

digunakan sudah aman 

Kondisi 

ruangan kerja 

yang 

digunakan 

sangattidak 

Kondisi 

ruangan kerja 

yang 

digunakan 

tidakaman 

Kondisi 

ruangan kerja 

yang 

digunakan 

cukupaman 

Kondisi 

ruangan kerja 

yang 

digunakan 

sudahaman 

Kondisi 

ruangan kerja 

yang 

digunakan 

sangat aman 



 

 

Item  

Pernyataan 
Indikator Pernyataan 

Kriteria Penilaian 

SR R C  T ST 

aman 

Perlengkapan dan peralatan 

bekerja di perusahaan ini 

sudah aman dan memadai 

untuk digunakan 

Perlengkapan 

dan peralatan 

bekerja sangat 

tidak aman dan 

memadai 

Perlengkapan 

dan peralatan 

bekerja tidak 

aman dan 

memadai 

Perlengkapan 

dan peralatan 

bekerjacukup 

aman dan 

memadai 

Perlengkapan 

dan 

peralatanbekerj

a  sudah aman 

dan memadai 

Perlengkapan 

dan 

peralatanbekerj

a sangat  aman 

dan memadai 

Perusahaan memberikan 

informasi kepada para 

pegawai apabila dalam 

keadaan darurat 

Perusahaan 

tidak 

mengetahui 

keadaan 

darurat 

Penyampaian 

informasi 

keadaan 

darurat yang 

tidak baik 

Penyampaian 

informasi 

keadaan 

darurat cukup  

baik 

Penyampaian 

informasi 

keadaan 

darurat sudah 

baik 

Penyampaian 

informasi 

keadaan 

darurat sudah 

sangat  baik 

Rata-Rata Keseluruhan Pernyataan X23 

Cukup 

Kondisi ruangan kerja dan peralatan yang cukup memadai serta penyampaian 

informasi dalam keadaan darurat cukup aman. 

X23 Kebutuhan 

rasa 

memiliki 

(sosial) 

Hubungan kerja antara 

sesama pegawai di 

perusahaan ini cukup baik 

Hubungan 

kerja antara 

sesama 

pegawai sangat 

tidak baik 

Hubungan 

kerja antara 

sesama 

pegawai tidak 

baik 

Hubungan 

kerja antara 

sesama 

pegawai cukup 

baik 

Hubungan 

kerja antara 

sesama 

pegawai sudah 

baik 

Hubungan 

kerja antara 

sesama 

pegawai sangat 

baik 

Saya dapat bersosialisasi 

dengan baik dengan sesama 

pegawai di lingkungan 

perusahaan 

Sosialisasi 

sesama 

pegawai sangat 

tidak baik 

Sosialisasi 

sesama 

pegawai tidak 

baik 

Sosialisasi 

sesama 

pegawai cukup 

baik 

Sosialisasi 

sesama 

pegawai sudah 

baik 

Sosialisasi 

sesama 

pegawai sangat 

baik 

Saya mendapatkan 

pengakuan dan 

penghargaan dari rekan 

kerja saat berhasil 

melakukan pekerjaan 

Pengakuan dan 

penghargaan 

hasil kerja 

yang sangat 

tidak baik 

Pengakuan dan 

penghargaan 

hasil kerja 

yang tidak baik 

Pengakuan dan 

penghargaan 

hasil kerja 

yang cukup 

baik 

Pengakuan dan 

penghargaan 

hasil kerja 

yang baik 

Pengakuan dan 

penghargaan 

hasil kerja 

yang sangat 

baik 



 

 

Item  

Pernyataan 
Indikator Pernyataan 

Kriteria Penilaian 

SR R C  T ST 

dengan baik 

Rata-Rata Keseluruhan Pernyataan X23 

Cukup 

Hubungan dan sosialisasi sesama pegawai cukup serta adanya pengakuan dan 

penghargaan kerja yang cukup antar pegawai. 

X24 Kebutuhan 

harga diri 

Atasan memberikan pujian 

jika bawahan mampu 

melakukan tugas pekerjaan 

secara baik 

Atasan tidak 

memberikan 

pujian atas 

hasil kerja 

yang telah 

dicapai 

Atasan belum 

memberikan 

pujian atas 

hasil kerja 

yang telah 

dicapai 

Atasan cukup 

memberikan 

pujian atas 

hasil kerja 

yang telah 

dicapai 

Atasan 

memberikan 

pujian atas 

hasil kerja 

yang telah 

dicapai 

Atasan sangat 

memberikan 

pujian atas 

hasil kerja 

yang telah 

dicapai 

Saya merasa dihormati oleh 

rekan kerja atas pekerjaan 

yang saya jalani saat ini 

Rekan kerja 

tidak 

menghormati 

hasil kerja 

sesama 

pegawai  

Rekan kerja 

belum 

menghormati 

hasil kerja 

sesama 

pegawai  

Rekan kerja 

cukup 

menghormati 

hasil kerja 

sesama 

pegawai  

Rekan kerja 

menghormati 

hasil kerja 

sesama 

pegawai  

Rekan kerja 

sangat 

menghormati 

hasil kerja 

sesama 

pegawai  

Saya merasa dihargai oleh 

rekan kerja dan atasan saya 

atas kelebihan dan hal-hal 

positif yang saya lakukan di 

lingkungan perusahaan 

Rekan kerja 

dan atasan 

tidak 

menghargai  

kelebihan dan 

hal-hal positif 

pegawai 

Rekan kerja 

dan atasan 

belum 

menghargai  

kelebihan dan 

hal-hal positif 

pegawai 

Rekan kerja 

dan atasan 

cukup 

menghargai  

kelebihan dan 

hal-hal positif 

pegawai 

Rekan kerja 

dan atasan 

menghargai  

kelebihan dan 

hal-hal positif 

pegawai 

Rekan kerja 

dan atasan 

sangat 

menghargai  

kelebihan dan 

hal-hal positif 

pegawai 

Rata-Rata Keseluruhan Pernyataan X24 

Cukup 

Atasan dan rekan kerja cukup menghargai dan menghormati hasil kerja serta hal-hal 

positif dan kelebihan pegawai 

X25 Kebutuhan 

untuk 

mengaktuali

Perusahaan memberikan 

pelatihan kepada pegawai 

untuk meningkatkan 

Perusahaan 

tidak 

memberikan 

Perusahaan 

belum 

memberikan 

Perusahaan 

cukup 

memberikan 

Perusahaan 

memberikan 

pelatihan kerja 

Perusahaan 

sangat 

memberikan 



 

 

Item  

Pernyataan 
Indikator Pernyataan 

Kriteria Penilaian 

SR R C  T ST 

sasikan diri kemampuan dan 

keterampilan kerja 

pelatihan kerja 

kepada 

pegawai 

pelatihan kerja 

kepada 

pegawai 

pelatihan kerja 

kepada 

pegawai 

kepada 

pegawai 

pelatihan kerja 

kepada 

pegawai 

Pekerjaan saya saat ini 

sudah sesuai dengan latar 

belakang pendidikan dan 

keterampilan yang saya 

miliki 

Pekerjaan 

pegawai sangat 

tidak sesuai 

dengan latar 

belakang 

pendidikan dan 

keterampilan 

Pekerjaan 

pegawai tidak 

sesuai dengan 

latar belakang 

pendidikan dan 

keterampilan 

Pekerjaan 

pegawai cukup 

sesuai dengan 

latar belakang 

pendidikan dan 

keterampilan 

Pekerjaan 

pegawai sesuai 

dengan latar 

belakang 

pendidikan dan 

keterampilan 

Pekerjaan 

pegawai sangat 

sesuai dengan 

latar belakang 

pendidikan dan 

keterampilan 

Saya memiliki 

keterampilan dan 

kemampuan untuk 

melakukan pekerjaan saya 

dengan baik 

Pegawai tidak 

memiliki 

keterampilan 

dan 

kemampuan 

kerja yang baik 

Pegawai belum 

memiliki 

keterampilan 

dan 

kemampuan 

kerja yang baik 

Pegawai cukup 

memiliki 

keterampilan 

dan 

kemampuan 

kerja yang baik 

Pegawai 

memiliki 

keterampilan 

dan 

kemampuan 

kerja yang baik 

Pegawai 

sangat 

memiliki 

keterampilan 

dan 

kemampuan 

kerja yang baik 

Rata-Rata Keseluruhan Pernyataan X25 

Cukup 

 

Adanya pelatihan kerja yang cukup diberikan oleh perusahaan kemudian pekerjaan 

yang sesuai dengan latar belakang pendidikan pegawai dan keterampilan dan 

kemampuan kerja yang cukup dimiliki oleh pegawai. 

 

Tabel Interpretasi Kinerja 

Item  

Pernyataan 
Indikator Pernyataan 

Kriteria Penilaian 

SBK BK C  B SB 

Y1 Hasil kerja Kuantitas kerja saya sudah 

sesuai dengan standar yang 

diharapkan oleh 

Kuantitas kerja 

sangat tidak 

sesuai dengan 

Kuantitas kerja 

tidak sesuai 

dengan standar 

Kuantitas kerja 

cukup sesuai 

dengan standar 

Kuantitas kerja 

sesuai dengan 

standar yang 

Kuantitas kerja 

sangat sesuai 

dengan standar 



 

 

Item  

Pernyataan 
Indikator Pernyataan 

Kriteria Penilaian 

SBK BK C  B SB 

perusahaan standar yang 

diharapkan 

oleh 

perusahaan 

yang 

diharapkan 

oleh 

perusahaan 

yang 

diharapkan 

oleh 

perusahaan 

diharapkan 

oleh 

perusahaan 

yang 

diharapkan 

oleh 

perusahaan 

Saya dapat mengerjakan 

tugas dan pekerjaan saya 

secara efektif dan efisien 

Pegawai 

sangat tidak 

dapat 

mengerjakan 

tugas dan 

pekerjaan saya 

secara efektif 

dan efisien 

Pegawaitidak 

dapat 

mengerjakan 

tugas dan 

pekerjaan saya 

secara efektif 

dan efisien 

Pegawaicukup 

dapat 

mengerjakan 

tugas dan 

pekerjaan saya 

secara efektif 

dan efisien 

Pegawaidapat 

mengerjakan 

tugas dan 

pekerjaan saya 

secara efektif 

dan efisien 

Pegawai 

sangat dapat 

mengerjakan 

tugas dan 

pekerjaan saya 

secara efektif 

dan efisien 

Kualitas kerja saya sudah 

sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan 

perusahaan 

Kualitas kerja 

pegawai sangat 

tidak sesuai 

dengan standar 

yang telah 

ditetapkan 

perusahaan 

Kualitas kerja 

pegawai tidak 

sesuai dengan 

standar yang 

telah 

ditetapkan 

perusahaan 

Kualitas kerja 

pegawai cukup 

sesuai dengan 

standar yang 

telah 

ditetapkan 

perusahaan 

Kualitas kerja 

pegawai sesuai 

dengan standar 

yang telah 

ditetapkan 

perusahaan 

Kualitas kerja 

pegawai sangat 

sesuai dengan 

standar yang 

telah 

ditetapkan 

perusahaan 

Dalam menyelesaikan 

pekerjaan saya selalu 

mengutamakan kualitas 

pekerjaan 

Pegawai 

sangat tidak 

mengutamakan 

kualitas 

pekerjaan 

Pegawai tidak 

mengutamakan 

kualitas 

pekerjaan 

Pegawai cukup 

mengutamakan 

kualitas 

pekerjaan 

Pegawai 

mengutamakan 

kualitas 

pekerjaan 

Pegawai 

sangat 

mengutamakan 

kualitas 

pekerjaan 

Rata-Rata Keseluruhan Pernyataan Y1 

Cukup 

 

Kuantitas dan kualitas kerja pegawai cukup sesuai dengan standar yang ditetapkan 

perusahaan serta pegawai cukup dapat mengerjakan tugasnya dengan mengutamakan 

kualitas produk yang cukup. 



 

 

Item  

Pernyataan 
Indikator Pernyataan 

Kriteria Penilaian 

SBK BK C  B SB 

Y2 Pengetahuan 

pekerjaan 

Saya mengetahui dan 

memahami tugas-tugas 

rutin yang saya kerjakan 

setiap harinya di 

perusahaan 

Pegawai 

sangat tidak 

memahami 

tugas-tugas 

rutin yang 

dikerjakan 

setiap harinya 

diperusahaan 

Pegawai tidak 

memahami 

tugas-tugas 

rutin yang 

dikerjakan 

setiap harinya 

diperusahaan 

Pegawai cukup 

memahami 

tugas-tugas 

rutin yang 

dikerjakan 

setiap harinya 

diperusahaan 

Pegawai 

memahami 

tugas-tugas 

rutin yang 

dikerjakan 

setiap harinya 

diperusahaan 

Pegawai 

sangatmemaha

mi tugas-tugas 

rutin yang 

dikerjakan 

setiap harinya 

diperusahaan 

Saya dapat menguasai 

bidang tugas yang saya 

kerjakan dengan hasil yang 

baik 

Pegawai 

sangat tidak 

dapat 

menguasai 

bidang 

tugasnya 

dengan hasil 

yang baik 

Pegawai tidak 

dapat 

menguasai 

bidang 

tugasnya 

dengan hasil 

yang baik 

Pegawai cukup 

dapat 

menguasai 

bidang 

tugasnya 

dengan hasil 

yang baik 

Pegawai 

menguasai 

bidang 

tugasnya 

dengan hasil 

yang baik 

Pegawai 

sangat 

menguasai 

bidang 

tugasnya 

dengan hasil 

yang baik 

Rata-Rata Keseluruhan Pernyataan Y2 

Cukup 

Pegawai cukup memahami tugas rutin yang dikerjakan setiap harinya dan cukup 

menguasai bidang tugasnya dengan hasil yang baik. 

Y3 Inisiatif Dalam menyelesaikan 

pekerjaan saya selalu 

berinisiatif tanpa 

menunggu perintah dari 

atasan 

Pegawai selalu 

diperintah 

atasan dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Pegawai tidak 

berinisiatif 

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Pegawai cukup 

berinisiatif 

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Pegawai 

berinisiatif 

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Pegawai 

sangat 

berinisiatif 

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Saya terampil dalam 

bekerja dan mempunyai 

inisiatif untuk membantu 

Pegawai 

sangat tidak 

terampil dalam 

Pegawai tidak 

terampil dalam 

bekerja dan 

Pegawai cukup  

terampil dalam 

bekerja dan 

Pegawai  

terampil dalam 

bekerja dan 

Pegawai  

sangatterampil 

dalam bekerja 



 

 

Item  

Pernyataan 
Indikator Pernyataan 

Kriteria Penilaian 

SBK BK C  B SB 

rekan kerja bekerja dan 

sangat tidak 

mempunyai 

inisiatif untuk 

membantu 

rekan kerja 

tidak 

mempunyai 

inisiatif untuk 

membantu 

rekan kerja 

cukup  

mempunyai 

inisiatif untuk 

membantu 

rekan kerja 

mempunyai 

inisiatif untuk 

membantu 

rekan kerja 

danmempunyai 

inisiatif untuk 

membantu 

rekan kerja 

Rata-Rata Keseluruhan Pernyataan Y3 

Cukup 

Pegawai cukup terampil dan cukup berinisiatif dalam menyelesaikan pekerjaannya 

dan membantu pekerjaan rekan kerjanya. 

Y4 Kecekatan 

mental 

Saya dapat menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu 

sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan oleh 

perusahaan 

Pegawai 

sangat tidak 

mampu 

menyelesaikan 

pekerjaan tepat 

waktu sesuai 

dengan waktu 

yang telah 

ditetapkan oleh 

perusahaan 

Pegawai tidak 

mampu 

menyelesaikan 

pekerjaan tepat 

waktu sesuai 

dengan waktu 

yang telah 

ditetapkan oleh 

perusahaan 

Pegawai cukup 

mampu 

menyelesaikan 

pekerjaan tepat 

waktu sesuai 

dengan waktu 

yang telah 

ditetapkan oleh 

perusahaan 

Pegawai 

mampu 

menyelesaikan 

pekerjaan tepat 

waktu sesuai 

dengan waktu 

yang telah 

ditetapkan oleh 

perusahaan 

Pegawai 

sangat mampu 

menyelesaikan 

pekerjaan tepat 

waktu sesuai 

dengan waktu 

yang telah 

ditetapkan oleh 

perusahaan 

Saya taat terhadap aturan 

dan prosedur kerja yang 

ditetapkan dalam suatu 

pekerjaan 

Pegawai 

sangat tidak 

taat terhadap 

aturan dan 

prosedur kerja 

yang 

ditetapkan 

dalam suatu 

pekerjaan 

Pegawai tidak 

taat terhadap 

aturan dan 

prosedur kerja 

yang 

ditetapkan 

dalam suatu 

pekerjaan 

Pegawai cukup 

taat terhadap 

aturan dan 

prosedur kerja 

yang 

ditetapkan 

dalam suatu 

pekerjaan 

Pegawai taat 

terhadap 

aturan dan 

prosedur kerja 

yang 

ditetapkan 

dalam suatu 

pekerjaan 

Pegawai 

sangat taat 

terhadap 

aturan dan 

prosedur kerja 

yang 

ditetapkan 

dalam suatu 

pekerjaan 



 

 

Item  

Pernyataan 
Indikator Pernyataan 

Kriteria Penilaian 

SBK BK C  B SB 

Rata-Rata Keseluruhan Pernyataan Y4 

Baik 

Pegawai mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan mematuhi aturan serta 

prosedur kerja yang telah ditetapkan perusahaan. 

Y5 Sikap Saya selalu bersemangat 

dan antusias dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

Pegawai 

sangat tidak 

bersemangat 

dan antusias 

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Pegawai tidak 

bersemangat 

dan antusias 

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Pegawai 

cukupbersema

ngat dan 

antusias dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Pegawai 

bersemangat 

dan antusias 

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Pegawai 

sangat 

bersemangat 

dan antusias 

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Semua pekerjaan yang 

saya lakukan disikapi 

dengan positif 

Pekerjaan yang 

dilakukan 

pegawai tidak 

disikapi 

dengan positif 

Pekerjaan yang 

dilakukan 

pegawai belum 

disikapi 

dengan positif 

Pekerjaan yang 

dilakukan 

pegawai cukup 

disikapi 

dengan positif 

Pekerjaan yang 

dilakukan 

pegawai 

disikapi 

dengan positif 

Pekerjaan yang 

dilakukan 

pegawai sangat 

disikapi 

dengan positif 

Rata-Rata Keseluruhan Pernyataan Y5 

Baik 

Pegawai bersemangat dan antusias dalam menyelesaikan pekerjaan serta menyikapi 

pekerjaan tersebut dengan positif. 

Y6 Disiplin 

waktu dan 

absensi 

Saya selalu datang dan 

pulang kerja sesuai dengan 

waktu yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan 

Pegawai selalu 

datang dan 

pulang kerja 

dengan waktu 

yang sangat 

tidak sesuai 

dengan waktu 

yang telah 

ditetapkan oleh 

perusahaan 

Pegawai selalu 

datang dan 

pulang kerja 

dengan waktu 

yang tidak 

sesuai dengan 

waktu yang 

telah 

ditetapkan oleh 

perusahaan 

Pegawai selalu 

datang dan 

pulang kerja 

dengan waktu 

yang cukup 

sesuai dengan 

waktu yang 

telah 

ditetapkan oleh 

perusahaan 

Pegawai selalu 

datang dan 

pulang kerja 

dengan waktu 

yang sesuai 

dengan waktu 

yang telah 

ditetapkan oleh 

perusahaan 

Pegawai selalu 

datang dan 

pulang kerja 

dengan waktu 

yang sangat 

sesuai dengan 

waktu yang 

telah 

ditetapkan oleh 

perusahaan 

Tingkat kehadiran saya Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat 



 

 

Item  

Pernyataan 
Indikator Pernyataan 

Kriteria Penilaian 

SBK BK C  B SB 

tinggi selama bekerja 

sampai saat ini 

kehadiran 

pegawaisangat 

rendah selama 

bekerja sampai 

saat ini 

kehadiran 

pegawai 

rendah selama 

bekerja sampai 

saat ini 

kehadiran 

pegawaicukup 

tinggi selama 

bekerja sampai 

saat ini 

kehadiran 

pegawai tinggi 

selama bekerja 

sampai saat ini 

kehadiran 

pegawai sangat 

tinggi selama 

bekerja sampai 

saat ini 

Rata-Rata Keseluruhan Pernyataan Y6 

Baik 

Pegawai datang dan pulang tepat waktu serta tingkat kehadiran yang tinggi selama 

bekerja sampai saat ini. 
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Lampiran 3 

Hasil Uji Validitas 

Pelatihan Kerja (X1) 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 Skor_Total 

X1.1 Pearson Correlation 1 ,776** ,786** ,616* ,595* ,708** ,901** ,785** ,616* ,327 ,367 ,031 ,202 ,738** 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,001 ,015 ,019 ,003 ,000 ,001 ,015 ,234 ,179 ,912 ,470 ,002 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X1.2 Pearson Correlation ,776** 1 ,690** ,760** ,556* ,641* ,675** ,669** ,760** ,474 ,570* ,450 ,450 ,803** 

Sig. (2-tailed) ,001  ,004 ,001 ,031 ,010 ,006 ,006 ,001 ,074 ,027 ,092 ,092 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X1.3 Pearson Correlation ,786** ,690** 1 ,498 ,556* ,619* ,808** ,831** ,760** ,655** ,419 ,280 ,497 ,812** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,004  ,059 ,031 ,014 ,000 ,000 ,001 ,008 ,120 ,313 ,059 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X1.4 Pearson Correlation ,616* ,760** ,498 1 ,732** ,714** ,695** ,474 ,712** ,480 ,875** ,502 ,353 ,811** 

Sig. (2-tailed) ,015 ,001 ,059  ,002 ,003 ,004 ,074 ,003 ,070 ,000 ,057 ,196 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X1.5 Pearson Correlation ,595* ,556* ,556* ,732** 1 ,879** ,759** ,533* ,838** ,528* ,641* ,492 ,509 ,848** 

Sig. (2-tailed) ,019 ,031 ,031 ,002  ,000 ,001 ,041 ,000 ,043 ,010 ,062 ,053 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X1.6 Pearson Correlation ,708** ,641* ,619* ,714** ,879** 1 ,885** ,586* ,714** ,608* ,503 ,414 ,452 ,854** 

Sig. (2-tailed) ,003 ,010 ,014 ,003 ,000  ,000 ,022 ,003 ,016 ,056 ,125 ,091 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 



 

 

X1.7 Pearson Correlation ,901** ,675** ,808** ,695** ,759** ,885** 1 ,793** ,695** ,569* ,502 ,216 ,392 ,864** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,006 ,000 ,004 ,001 ,000  ,000 ,004 ,027 ,057 ,439 ,149 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X1.8 Pearson Correlation ,785** ,669** ,831** ,474 ,533* ,586* ,793** 1 ,728** ,635* ,415 ,261 ,492 ,793** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,006 ,000 ,074 ,041 ,022 ,000  ,002 ,011 ,124 ,347 ,062 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X1.9 Pearson Correlation ,616* ,760** ,760** ,712** ,838** ,714** ,695** ,728** 1 ,721** ,731** ,673** ,695** ,936** 

Sig. (2-tailed) ,015 ,001 ,001 ,003 ,000 ,003 ,004 ,002  ,002 ,002 ,006 ,004 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X1.10 Pearson Correlation ,327 ,474 ,655** ,480 ,528* ,608* ,569* ,635* ,721** 1 ,600* ,712** ,712** ,785** 

Sig. (2-tailed) ,234 ,074 ,008 ,070 ,043 ,016 ,027 ,011 ,002  ,018 ,003 ,003 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X1.11 Pearson Correlation ,367 ,570* ,419 ,875** ,641* ,503 ,502 ,415 ,731** ,600* 1 ,695** ,502 ,756** 

Sig. (2-tailed) ,179 ,027 ,120 ,000 ,010 ,056 ,057 ,124 ,002 ,018  ,004 ,057 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X1.12 Pearson Correlation ,031 ,450 ,280 ,502 ,492 ,414 ,216 ,261 ,673** ,712** ,695** 1 ,824** ,633* 

Sig. (2-tailed) ,912 ,092 ,313 ,057 ,062 ,125 ,439 ,347 ,006 ,003 ,004  ,000 ,011 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X1.13 Pearson Correlation ,202 ,450 ,497 ,353 ,509 ,452 ,392 ,492 ,695** ,712** ,502 ,824** 1 ,683** 

Sig. (2-tailed) ,470 ,092 ,059 ,196 ,053 ,091 ,149 ,062 ,004 ,003 ,057 ,000  ,005 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Skor_Total Pearson Correlation ,738** ,803** ,812** ,811** ,848** ,854** ,864** ,793** ,936** ,785** ,756** ,633* ,683** 1 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,011 ,005  



 

 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

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

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

 

Motivasi Kerja (X2) 

Correlations 

 

X2.

1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 Skor_Total 

X2.1 Pearson 

Correlation 
1 

,701*

* 
,467 ,423 ,373 ,570* ,420 ,394 ,157 ,542* ,537* ,517* ,467 ,263 ,631* ,648** 

Sig. (2-

tailed) 
 ,004 ,079 ,116 ,171 ,026 ,119 ,146 ,576 ,037 ,039 ,049 ,079 ,344 ,012 ,009 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2.2 Pearson 

Correlation 

,70

1** 
1 ,638* ,428 ,377 

,768*

* 
,483 ,483 ,571* ,778** ,763** ,706** ,529* ,345 ,654** ,807** 

Sig. (2-

tailed) 

,00

4 
 ,010 ,112 ,166 ,001 ,068 ,068 ,026 ,001 ,001 ,003 ,042 ,208 ,008 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2.3 Pearson 

Correlation 

,46

7 
,638* 1 ,582* ,411 ,502 ,622* ,375 ,605* ,580* ,748** ,600* ,085 ,094 ,335 ,671** 

Sig. (2-

tailed) 

,07

9 
,010  ,023 ,128 ,056 ,013 ,168 ,017 ,023 ,001 ,018 ,762 ,738 ,223 ,006 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 



 

 

X2.4 Pearson 

Correlation 

,42

3 
,428 ,582* 1 

,881*

* 
,570* ,420 ,394 ,550* ,542* ,671** ,644** ,467 ,644** ,480 ,765** 

Sig. (2-

tailed) 

,11

6 
,112 ,023  ,000 ,026 ,119 ,146 ,034 ,037 ,006 ,010 ,079 ,010 ,070 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2.5 Pearson 

Correlation 

,37

3 
,377 ,411 

,881*

* 
1 ,635* ,503 ,474 ,600* ,478 ,710** ,791** ,614* ,791** ,555* ,809** 

Sig. (2-

tailed) 

,17

1 
,166 ,128 ,000  ,011 ,056 ,074 ,018 ,072 ,003 ,000 ,015 ,000 ,032 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2.6 Pearson 

Correlation 

,57

0* 

,768*

* 
,502 ,570* ,635* 1 

,688*

* 
,631* ,491 ,635* ,699** ,688** ,622* ,688** ,719** ,863** 

Sig. (2-

tailed) 

,02

6 
,001 ,056 ,026 ,011  ,005 ,012 ,063 ,011 ,004 ,005 ,013 ,005 ,003 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2.7 Pearson 

Correlation 

,42

0 
,483 ,622* ,420 ,503 

,688*

* 
1 ,631* ,627* ,503 ,699** ,688** ,502 ,423 ,406 ,753** 

Sig. (2-

tailed) 

,11

9 
,068 ,013 ,119 ,056 ,005  ,012 ,012 ,056 ,004 ,005 ,056 ,116 ,133 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2.8 Pearson 

Correlation 

,39

4 
,483 ,375 ,394 ,474 ,631* ,631* 1 ,629* ,263 ,403 ,542* ,260 ,415 ,570* ,643** 

Sig. (2-

tailed) 

,14

6 
,068 ,168 ,146 ,074 ,012 ,012  ,012 ,344 ,137 ,037 ,349 ,124 ,026 ,010 



 

 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2.9 Pearson 

Correlation 

,15

7 
,571* ,605* ,550* ,600* ,491 ,627* ,629* 1 ,485 ,732** ,785** ,397 ,439 ,464 ,751** 

Sig. (2-

tailed) 

,57

6 
,026 ,017 ,034 ,018 ,063 ,012 ,012  ,067 ,002 ,001 ,143 ,102 ,082 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2.10 Pearson 

Correlation 

,54

2* 

,778*

* 
,580* ,542* ,478 ,635* ,503 ,263 ,485 1 ,828** ,754** ,681** ,306 ,291 ,767** 

Sig. (2-

tailed) 

,03

7 
,001 ,023 ,037 ,072 ,011 ,056 ,344 ,067  ,000 ,001 ,005 ,267 ,293 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2.11 Pearson 

Correlation 

,53

7* 

,763*

* 

,748*

* 

,671*

* 

,710*

* 

,699*

* 

,699*

* 
,403 

,732*

* 
,828** 1 ,946** ,642** ,473 ,419 ,907** 

Sig. (2-

tailed) 

,03

9 
,001 ,001 ,006 ,003 ,004 ,004 ,137 ,002 ,000  ,000 ,010 ,075 ,120 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2.12 Pearson 

Correlation 

,51

7* 

,706*

* 
,600* 

,644*

* 

,791*

* 

,688*

* 

,688*

* 
,542* 

,785*

* 
,754** ,946** 1 ,702** ,552* ,503 ,918** 

Sig. (2-

tailed) 

,04

9 
,003 ,018 ,010 ,000 ,005 ,005 ,037 ,001 ,001 ,000  ,004 ,033 ,056 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2.13 Pearson 

Correlation 

,46

7 
,529* ,085 ,467 ,614* ,622* ,502 ,260 ,397 ,681** ,642** ,702** 1 ,702** ,454 ,718** 



 

 

Sig. (2-

tailed) 

,07

9 
,042 ,762 ,079 ,015 ,013 ,056 ,349 ,143 ,005 ,010 ,004  ,004 ,089 ,003 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2.14 Pearson 

Correlation 

,26

3 
,345 ,094 

,644*

* 

,791*

* 

,688*

* 
,423 ,415 ,439 ,306 ,473 ,552* ,702** 1 ,635* ,681** 

Sig. (2-

tailed) 

,34

4 
,208 ,738 ,010 ,000 ,005 ,116 ,124 ,102 ,267 ,075 ,033 ,004  ,011 ,005 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2.15 Pearson 

Correlation 

,63

1* 

,654*

* 
,335 ,480 ,555* 

,719*

* 
,406 ,570* ,464 ,291 ,419 ,503 ,454 ,635* 1 ,701** 

Sig. (2-

tailed) 

,01

2 
,008 ,223 ,070 ,032 ,003 ,133 ,026 ,082 ,293 ,120 ,056 ,089 ,011  ,004 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Skor_Total Pearson 

Correlation 

,64

8** 

,807*

* 

,671*

* 

,765*

* 

,809*

* 

,863*

* 

,753*

* 

,643*

* 

,751*

* 
,767** ,907** ,918** ,718** ,681** ,701** 1 

Sig. (2-

tailed) 

,00

9 
,000 ,006 ,001 ,000 ,000 ,001 ,010 ,001 ,001 ,000 ,000 ,003 ,005 ,004  

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

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

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

 

 

 

 

 



 

 

Kinerja (Y) 

Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Skor_Total 

Y1 Pearson Correlation 1 ,719** ,711** ,831** ,791** ,734** ,507 ,847** ,539* ,801** ,654** ,871** ,801** ,720** ,902** 

Sig. (2-tailed)  ,003 ,003 ,000 ,000 ,002 ,054 ,000 ,038 ,000 ,008 ,000 ,000 ,002 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Y2 Pearson Correlation ,719** 1 ,835** ,675** ,626* ,816** ,675** ,775** ,750** ,570* ,593* ,539* ,570* ,395 ,790** 

Sig. (2-tailed) ,003  ,000 ,006 ,012 ,000 ,006 ,001 ,001 ,027 ,020 ,038 ,027 ,145 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Y3 Pearson Correlation ,711** ,835** 1 ,589* ,570* ,682** ,589* ,725** ,626* ,613* ,759** ,561* ,613* ,616* ,801** 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000  ,021 ,027 ,005 ,021 ,002 ,012 ,015 ,001 ,030 ,015 ,014 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Y4 Pearson Correlation ,831** ,675** ,589* 1 ,915** ,735** ,595* ,586* ,450 ,695** ,392 ,669** ,695** ,380 ,768** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,006 ,021  ,000 ,002 ,019 ,022 ,092 ,004 ,149 ,006 ,004 ,163 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Y5 Pearson Correlation ,791** ,626* ,570* ,915** 1 ,852** ,727** ,699** ,626* ,814** ,561* ,791** ,814** ,484 ,862** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,012 ,027 ,000  ,000 ,002 ,004 ,012 ,000 ,029 ,000 ,000 ,067 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Y6 Pearson Correlation ,734** ,816** ,682** ,735** ,852** 1 ,735** ,886** ,816** ,775** ,645** ,734** ,775** ,430 ,887** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,005 ,002 ,000  ,002 ,000 ,000 ,001 ,009 ,002 ,001 ,109 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Y7 Pearson Correlation ,507 ,675** ,589* ,595* ,727** ,735** 1 ,586* ,675** ,524* ,569* ,507 ,695** ,380 ,724** 

Sig. (2-tailed) ,054 ,006 ,021 ,019 ,002 ,002  ,022 ,006 ,045 ,027 ,054 ,004 ,163 ,002 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 



 

 

Y8 Pearson Correlation ,847** ,775** ,725** ,586* ,699** ,886** ,586* 1 ,775** ,801** ,784** ,847** ,801** ,686** ,922** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,002 ,022 ,004 ,000 ,022  ,001 ,000 ,001 ,000 ,000 ,005 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Y9 Pearson Correlation ,539* ,750** ,626* ,450 ,626* ,816** ,675** ,775** 1 ,760** ,791** ,719** ,570* ,527* ,806** 

Sig. (2-tailed) ,038 ,001 ,012 ,092 ,012 ,000 ,006 ,001  ,001 ,000 ,003 ,027 ,044 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Y10 Pearson Correlation ,801** ,570* ,613* ,695** ,814** ,775** ,524* ,801** ,760** 1 ,721** ,938** ,712** ,681** ,889** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,027 ,015 ,004 ,000 ,001 ,045 ,000 ,001  ,002 ,000 ,003 ,005 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Y11 Pearson Correlation ,654** ,593* ,759** ,392 ,561* ,645** ,569* ,784** ,791** ,721** 1 ,796** ,721** ,875** ,851** 

Sig. (2-tailed) ,008 ,020 ,001 ,149 ,029 ,009 ,027 ,001 ,000 ,002  ,000 ,002 ,000 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Y12 Pearson Correlation ,871** ,539* ,561* ,669** ,791** ,734** ,507 ,847** ,719** ,938** ,796** 1 ,801** ,815** ,914** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,038 ,030 ,006 ,000 ,002 ,054 ,000 ,003 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Y13 Pearson Correlation ,801** ,570* ,613* ,695** ,814** ,775** ,695** ,801** ,570* ,712** ,721** ,801** 1 ,681** ,876** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,027 ,015 ,004 ,000 ,001 ,004 ,000 ,027 ,003 ,002 ,000  ,005 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Y14 Pearson Correlation ,720** ,395 ,616* ,380 ,484 ,430 ,380 ,686** ,527* ,681** ,875** ,815** ,681** 1 ,766** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,145 ,014 ,163 ,067 ,109 ,163 ,005 ,044 ,005 ,000 ,000 ,005  ,001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Skor_Total Pearson Correlation ,902** ,790** ,801** ,768** ,862** ,887** ,724** ,922** ,806** ,889** ,851** ,914** ,876** ,766** 1 



 

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001  

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

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

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

 



 

 

 

Lampiran 4 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

Pelatihan kerja (X1) Motivasi kerja (X2)               Kinerja Pegawai (Y) 

 

 
 



 

 

Lampiran 5 

Surat Permohonan Ijin Penelitian 



 

 

Lampiran 6 

Surat Balasan Permohonan Ijin Penelitian 
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