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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Traktor Nusantara Pekanbaru yang

beralamat di jalan Soekarno Hatta No. 103 Pekanbaru.

3.2 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah pimpinan dan

karyawan PT.Traktor Nusantara Pekanbaru yang berjumlah 48 orang, maka

pengambilan sampel menggunakan metode sensus yang artinya, semua jumlah

populasi diambil menjadi sampel dalam penelitian ini karena populasinya

kurang dari 100 orang.

3.3Penelitian Variabel

Menurut sugiyono (2009 : 47) menyatakan bahwa variabel didalam

penelitian merupakan suatu atribut dan sekelompok objek yang diteliti yang

mempunyai variasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut.

a. Variabel independent (bebas)

Yaitu cariabel yang menjadi sebab terjadinya atau

terpengruhnya variabel dependent Umar (2009 : 48). Dalam penelitian

ini variabel independent yaitu :
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- Rekrutmen  (X1)

- Pelatihan (X2)

b.   Variabel Dependent (terikat)

Yaitu merupakan  variabel yang nilainya dipengaruhi oleh

variabel independent Umar (2009 : 48). Dalam penelitian ini variabel

dependent yaitu :

- Kinerja karyawan (Y)
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3.4Konsep Operasional Variabel

Tabel 6 :Operasional Variabel
Variabel Definisi Indikator Skala
Kinerja
(Y)

Kinerja adalah suatu
keadaan yang menunjukan
kemampuan seorang
karyawan dalam
melaksanakan tugas sesuai
dengan standar yang telah
ditentukan organisasi
kepada karyawannya
sesuai dengan job
description Siagian (2002
: 168)

1. Kemampuan
2. Motivasi
3. Efektifitas dan

efisiensi
4. Sikap
5. Situasi
6. Keterampilan

(Riva’i, 2004, 309)
(Anwar, 2001, 26)

Ordinal

Rekrutmen
(X1)

Rekrutmen adalah
serangkaian aktivitas
untuk mencari dan
memikat pelamar kerja
dengan motivasi,
kemampuan, keahlian, dan
pengetahuan yang
diperlukan guna menutup
kekerungan yang
diidentifikasikan dalam
perencanaanpegawai.
(Simamora, 2004 :170)

6 Mutu karyawan
7 Analisis pekerjaan
8 Spesifikasi

pekerjaan
9 Jumlah kebutuhan

karyawan
10 Biaya
11 Pertimbangan

hukum
(Rivai, 2004 : 162)

Ordinal

Pelatihan
(X2)

Pelatihan adalah
keseluruhan proses teknik
dan metode belajar
mengajar dalam rangka
mengalihkan suatu
pengetahuan dari
seseorang kepada orang
lain sesuai dengan yang
telah ditetapkan
sebelumnya. (Siagian,
2002 : 145)

1. Biaya
2. Materi program
3. Fasilitas yang

tersedia
4. Prinsip-prinsip

pembelajaran
5. Kemampuan peserta

pelatihan
6. Kemampuan

instruktur pelatihan
(Riva’i, 2004 : 240)

Ordinal

Sumber :Siagian (2002), Riva’i (2004), Anwar  (2001), Simamora (2004).
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3.5 Jenis dan Sumber Data

Untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka

penulis menggunakan jenis data yang terdiri :

a. Data primer

Yaitu data dan informasi yang penulis kumpulkan secara langsung

dari hasil wawancara atau interview dengan responden serta data-

data lain yang diperoleh dari objek penelitian seperti karyawan

PT.Traktor Nuasantara Pekanbaru selanjutnya data primer

dilengkapi dari pengisian kuesioner.

b. Data skunder

Yaitu data dan informasi yang diperoleh atau dikumpulkan dari

sumber-sumber yang telah ada, seperti sejarah singkat perusahaan,

struktur organisasi, dan aktivitas perusahaan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Adalah suatu pengumpulan data di mana penulis melakukan

wawancara secara langsung dengan objek penelitian.
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b. Kesioner  (angket)

Adalah suatu metode pengumpulan data di mana dalam hal ini,

penulis membuat suatu daftar pertanyaan dan nantinya akan

diberikan kepada responden.

3.7 Analisis Data

Metode deskriptif  yaitu penganalisaan data yang diperoleh dan

menghubungkan dengan teori-teori terkait, kemudian ditarik kesimpulan serta

menggunakan metode kuantitatif yaitu melalui persamaan regresi linear

berganda dengan menggunakan program SPSS (Statistical Paroduct and

Service Solution) Versi 17.0.

Metode regresi linear berganda merupakan suatu metode statistik yang

digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu variabel

bebas (Rekrutmen dan Pelatihan) dan variabel terikat (kinerja karyawan).

Hubungan antara keduanya ini akan diformulasikan kedalam persamaan

(Umar 2009 : 126).

Y= a + b1X1 + b2X2 + e

Dimana :

Y =  Kinerja Karyawan

a =  Konstanta
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X1 =  Rekrutmen

X2 =  Pelatihan

b1, b2 =  Koefisien regresi

e =  Kesalahan pengganggu (standar)

Jawaban responden dalam penelitian terdiri dari lima alternative

jawaban yang mengandung variasi lain yang bertingkat Sugiono (2003 : 86).

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban diberi nilai 1-5

yaitu :

1. Sanga Sesuai (SS) : Skor 5

2. Sesuai (S) : Skor 4

3. Netral(N) : Skor 3

4. Tidak Sesuai (TS) : Skor 2

5. Sangat Tidak Sesuai (STS) : Skor 1

Dalam mengukur penilaian per responden menjawab mengenai seluruh

item pernyataan variabel yang telah diberi bobot, dengan menggunakan rumus

penilaian interval kelas rata-rata sebagai berikut :

= 	 − ℎ
= 	5 − 1	5	 = 0,8
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Tabel 7 Interval Rata-Rata Pernyataan Jumlah Responden

Interval Rata-rata Kategori

4,20 – 5,00 Sangat baik /sesuai

3,40 – 4,19 Baik / sesuai

2,60 – 3,39 Netral

1,80 – 2,59 Tidak baik /sesuai

1,00 – 1,79 Sangat tidak baik / sesuai

Setelah dilakukan tabulasi terhadap hasil perhitungan masing-masing

variabel pada kuesioner yang disebarkan kepada 48 orang responden maka

data-data tersebut diproses dengan menggunakan program SPSS (Statistic

Package For Social Science) versi 17.0.

3.8 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen (Suharsimi, 2006 :168). Menurut Ghozali

(2006:45) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh

kuesioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan
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nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df)=n-2, dalam hal ini n

adalah jumlah sampel.

Untuk menguji apakah masing-masing indikator valid atau tidak, dapat dilihat

dalam tampilan output Cronbach Alpha pada kolom Correlated Item-Total

Correlation. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir

atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

b. Reliabilitas

Menurut Ghozali (2006:41) reliabilitas adalah alat untuk mengukur

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.Suatu

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran

reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Repated measure atau pengukuran ulang : disini objek penelitan

akan disodori soal yang sama pada waktu yang berbeda, dan

kemudian dilihat apakah jawabannya sama atau tidak.

2. One Shot atau pengukuran sekali saja : Disini pengukurannya

hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.

Software SPSS menyediakan fasilitas ini dengan uji statistik

Cronbach Aplha (α). Suatu konstruk atau variabel dinyatakan

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60.

3.9 Pengujian Hipotesis

Dalam menguji hasil yang didapat dari kuesioner dilakukan pengujian

hipotesis yang mencakup uji F, uji t, dan uji Determinasi (R2).
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3.9.1 Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel

bebas secara simultan  atau bersama-sama terhadap variabel terikat,

maka akan dapat dilakukan dengan Uji F menggunakan persamaan

sebagai berikut :

F = RKR

RKE

Dimana,

RKR = Rata-rata Kuadrat Regresi

RKE  = Rata-rata Kuadrat Residu

Criteria pengujuannya yaitu :

1) Jika F hitung > F tabel hal ini menunjukkan bahwa  variabel bebas

secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel terikat.

Maka : Ho ditolak, Haditerima

2) Jika F hitung < Ftabel hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas

secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel terikat.

Maka : Hoditerima, Ha ditolak.
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3.9.2 Uji t (parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing

variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual (parsial) dan

untuk menggetahui variabel bebas yang mempunyai pengaruh yang

dominan terhadap variabel terikat dengan mengukur hubungan natara

variabel bebas dengan variabel terikat dengan asumsi variabel bebas

lainnya yang bersifat tetap atau konstan.

t0 = bi – Bi

SBi

Dimana :

t = t hitung masing-masing variabel bebas Xi

bi = koefisien regresi ke-1

Bi = parameter ke-1 yang dihipotesiskan

SBi = standar error/kesalahan baku koefisien regresi berganda bi

Criteria pengujiannya yaitu :

1) Jika t hitung > t tabel hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat,

maka : Hoditolak, Haditerima.
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2) Jika t hitung < t tabel hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat,

maka, Hoditerima, Haditolak.

3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya digunakan untuk

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan

variabel terikat. Untuk mengukur besarnya kontribusi variasi X1 dan

X2 terhadap variasi Y digunakan uji koefisien determinasi berganda

(R2) dan R2 mempunyai range antara 0 sampai 1 ( 0 <  R2 < 1).

Semakin besar nilai R2 (mendekati 1) maka semakin baik pula hasil

regresi tersebut, dan semakin mendekati 0 maka variabel secara

keseluruhan tidak bisa menjelaskan variabel terikat.

Untuk taraf signifikan, penulis menggunakan taraf signifikan

sebesar 5 % = 0,05, sedangkan untuk memudahkan dalam mengolah

dan menganalisa data dalam penelitian penulis menggunakan program

SPSS (Satistical Product and  Service Solution) yang dipandang dapat

memberikan hasil yang cukup akurat dan valid.


