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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian explanatory (penjelasan). Jenis penelitian ini digunakan untuk 

menguji hipotesis tentang adanya hubungan variabel-variabel  (hubungan 

sebab akibat), tujuannya berusaha untuk menjelaskan atau membuktikan 

hubungan atau pengaruh antar variabel. Sedangkan pendekatan yang 

digunakan yaitu pendekatan penelitian kuantitatif yaitu penelitian 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian (Sugiyono, 2010, p. 8). Pendekatan kuantitatif juga bisa diartikan 

sebagai pengujian hipotesis yang telah ada untuk mencari kebenaran dari 

hipotesis tersebut. 

3.2 Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian replikasi yaitu penelitian yang 

menjawab masalah penelitian yang sama, yang bertujuan menggugurkan 

teori yang digunakan di penelitian-penelitian sebelumnya dengan rancangan 

yang lebih valid. Penelitian replikasi ini tidak dapat dihindari dan wajib 

dilakukan. Tidak ada penelitian yang benar-benar asli. Setiap peneliti 

berusaha menjawab masalah penelitian berdasarkan teori yang ada, dan 

hasil penelitian tersebut akan sangat membantu apabila bisa menggugurkan 

atau menyempurnakan teori tersebut dengan landasan yang lebih kuat. 
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3.3 Lokasi dan Periode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor 

Cabang Kawi Malang yang beralamatkan di Jalan Green Boulevard No. 2, 

Kota Malang, Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juli 

sampai Oktober 2017. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2012, p. 90). Jadi, populasi tidak hanya orang tetapi juga benda alam yang 

ada disekitar tempat tersebut yang dijadikan subjek/objek penelitian yang 

diteliti.  Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan dari 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kawi Malang yang sudah 

mengikuti program pelatihan dan disiplin kerja secara terus-menerus. Saya 

memilih populasi tersebut dikarenakan dari pengamatan selama menjadi 

mahasiswa FEB Universitas Brawijaya bahwa mayoritas distribusi 

keuangan yang terjadi ditangani oleh pihak BRI Kantor Cabang Kawi 

Malang. 

3.4.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012, p. 91). Apabila populasi 

terlalu besar, dan tidak memungkinkan untuk peneliti mempelajari semua 
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yang ada di populasi tersebut, maka peneliti bisa menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Hasil dari mempelajari sampel tersebut bisa 

disimpulkan dan diberlakukan untuk populasi. Untuk sampel yang diambil 

dari populasi harus benar-benar bersifat representatif. 

3.4.3 Teknik Penentuan Besar Sampel 

 Pada penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan yaitu 

nonprobability sampling, karena pemilihan responden ditentukan sesuai 

dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Metode nonprobability 

sampling, unsur populasi yang dipilih sebagai sampel tidak memiliki 

kesempatan yang sama karena peneliti memilih secara subyektif. Akibatnya, 

penelitian tersebut tidak bisa menggambarkan kondisi populasi yang 

sesungguhnya (Sugiyono, 2012). 

Penentuan jumlah sampel yang akan digunakan menurut Sekaran 

(2009), yaitu ukuran sampel yang lebih dari 30 dan kurang dari 500 

merupakan jumlah yang tepat untuk kebanyakan penelitian. Keseluruhan 

karyawan BRI Kantor Cabang Kawi Malang jumlahnya berfluktuatif, 

diperkirakan sekitar 150 karyawan. Maka peneliti menetapkan jumlah 

sampel yang akan digunakan yaitu sebanyak 80 responden. 

3.4.4 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan 

sampel bertujuan (purposive sampling). Purposive sampling merupakan 

teknik pengambilan sampel yang dilakukan atas dasar kesesuaian antara 

karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan tertentu (Sugiyono, 2010). 
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Penggunaan metode ini apabila sampel yang diambil langsung bersentuhan 

dengan variabel yang ada. 80 responden yang sudah ditetapkan seluruhnya 

harus memenuhi kriteria peneliti. 

3.5 Sumber Data 

3.5.1 Data Primer 

Yaitu data yang diambil secara langsung, dikumpulkan melalui 

wawancara dan penyebaran kuisioner dengan menyiapkan daftar 

pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penelitian yang sudah 

ditentukan yakni pelatihan dan disiplin kerja, yang diambil secara langsung 

dari karyawan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kawi 

Malang (Sugiyono, 2010). 

3.5.2 Data Sekunder 

Yaitu data yang didapatkan dari dokumentasi dan studi kepustakaan, 

peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu yang ada 

hubungannya dengan bahan penelitian. Data sekunder yang digunakan bisa 

termasuk dokumen-dokumen atau data yang berkaitan dengan Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kawi Malang sesuai dengan variabel yang 

sudah ditentukan dan yang mendapatkan izin dari pihak perusahaan terkait 

dalam penggunaannya (Sugiyono, 2010). 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode survey 

dengan menyebarkan kuisioner dan mengumpulkan data-data primer yang 
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lainnya. Selanjutnya data atau informasi dari kuisioner yang berisikan 

pertanyaan-pertanyaan yang sudah disesuaikan dengan variabel yang sudah 

ditentukan akan diolah menjadi metode statistik. Daftar pertanyaan yang 

mencakup semua pertanyaan yang akan digunakan untuk mendapatkan data 

ini dilakukan baik melalui telepon, surat atau bertatap muka (Ferdinand, 

2006, p. 28). Metode survei ini akan dilakukan di Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) Kantor Cabang Kawi Malang dengan karyawan bank sebagai 

responden kuisioner yang akan disebarkan. 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memenuhi 

informasi-informasi yang dibutuhkan agar penelitian ini memiliki hasil yang 

relevan maka ditentukan ada tiga teknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik 

dan bertemu langsung atau face-to-face, maupun melalui 

sambungan telepon (Sugiyono, 2010). 

2. Kuisioner 

Kuisioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi daftar pertanyaan yang berkaitan dengan variabel 

penelitian kepada responden yang sudah ditentukan untuk 

dijawab (Sugiyono, 2010). 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mempelajari atau menggunakan 

dokumen-dokumen catatan yang berhubungan dengan penelitian 

ini (Sugiyono, 2010). Apabila dokumen yang digunakan dalam 

penelitian ini salah satunya dari pihak perusahaan maka 

dokumen tersebut tentunya mendapatkan izin dari pihak 

perusahaan untuk digunakan. 

3.6.2 Instrumen Penelitian dan Skala Pengukuran Variabel 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisioner 

dengan skala Likert yang menggunakan interval. Setiap jawaban dari 

responden akan diberikan skor 1-5. Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang (responden) 

tentang suatu fenomena sosial yang akan diteliti (Sugiyono, 2010). 

3.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Menurut Sekaran (2009), definisi operasional variabel yaitu 

mengoperasionalkan atau mendefinisikan konsep untuk membuatnya bisa 

diukur, dilakukan dengan membuat dimensi perilaku, aspek, atau sifat yang 

ditunjukkan oleh konsep. Berikutnya diterjemahkan kedalam elemen yang 

bisa diamati dan diukur sehingga menghasilkan suatu indeks pengukuran 

konsep. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua variabel bebas 

yaitu pelatihan dan disiplin kerja, serta menggunakan satu variabel terikat 

yaitu kinerja karyawan. 
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3.7.1 Variabel Bebas 

1. Pelatihan Kerja (X1) 

Menurut Rivai dan Sagala (2010, p. 212), pelatihan adalah proses 

sistematis pengubahan tingkah laku para karyawan dalam suatu arah untuk 

meningkatkan upaya pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Indikator yang 

digunakan untuk mengukur pelatihan yaitu: 

a. Tujuan Pelatihan. Hal ini terkait dengan penyusunan rencana 

aksi dan penetapan sasaran, serta hasil yang diharapkan dari 

dilaksanakannya pelatihan. Sebelumnya tujuan pelatihan harus 

disosialisasikan kepada para peserta agar peserta bisa memahami 

pelatihan tersebut. 

b. Peserta Pelatihan. Seseorang atau sekelompok orang yang 

menerima pelatihan sesuai dengan tugas yang diberikan, 

pengukuran didasarkan pada kesesuaian peserta, kemampuan 

peserta, dan minat peserta pelatihan. 

c. Instruktur Pelatihan. Seseorang atau tim yang memberikan 

pelatihan kepada peserta pelatihan dan harus menguasai metode 

dan materi pelatihan, sehingga instruktur bisa menjelaskan 

materi kepada peserta pelatihan dengan baik. Pelatih umumnya 

berorientasi pada peningkatan skill, maka pelatih yang dipilih 

harus benar –benar memiliki kualifikasi yang memadai sesuai 

bidang, personal dan kompeten. 
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d. Materi Pelatihan. Pelajaran yang diberikan kepada peserta 

pelatihan yang harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan, 

kebutuhan peserta, dan tujuan pelatihan. 

e. Metode Pelatihan. Merupakan cara atau teknik pelatihan yang 

diberikan kepada peserta pelatihan, metode ini harus lengkap 

dan sesuai dengan kebutuhan karyawan dan pemahaman 

karyawan. 

2. Disiplin Kerja (X2) 

Menurut Rivai dan Sagala (2009), disiplin kerja adalah suatu alat 

yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar 

mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya 

untuk meningkatkan kesadaran dan ketersediaan seseorang mentaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Indikator 

disiplin kerja yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Kehadiran. Hal ini merupakan indikator mendasar untuk 

mengukur kedisiplinan dari seorang karyawan, dan biasanya 

karyawan yang memiliki disiplin kerja rendah terbiasa untuk 

terlambat dalam bekerja. 

b. Ketaatan pada peraturan kerja. Karyawan yang taat pada 

peraturan kerja tidak akan melalaikan prosedur kerja dan akan 

selalu mengikuti pedoman kerja yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 
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c. Ketaatan pada standar kerja. Hal ini bisa dilihat melalui besarnya 

tanggung jawab karyawan terhadap tugas yang dipercayakan 

kepadanya. 

d. Tingkat kewaspadaan yang tinggi. Karyawan yang memiliki 

kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati, penuh perhitungan 

dan ketelitian dalam bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu 

secara efektif dan efisien. 

e. Bekerja secara etis. Beberapa karyawan mungkin melakukan 

tindakan yang tidak sopan ke pelanggan atau terlibat dalam 

tindakan yang tidak pantas. Hal ini merupakan salah satu bentuk 

tindakan indisipliner, sehingga bekerja etis sebagai salah satu 

wujud dari disiplin kerja karyawan. 

3.7.2 Variabel Terikat 

1. Kinerja Karyawan (Y) 

Menurut Mangkunegara (2009, p. 67), kinerja adalah hasil secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Indikator kinerja karyawan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 

a. Quantity of Work. Jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu 

periode yang sudah ditentukan. 

b. Quality of Work. Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-

syarat kesesuaian dan kesiapannya. 
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c. Job Knowledge. Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan 

keterampilannya. 

d. Cooperation. Kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain 

atau sesame anggota organisasi. 

e. Initiative. Semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan 

dalam memperbesar tanggungjawab. 

3.8 Metode Analisis Data 

3.8.1 Metode Analisis Regresi Linier 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran 

yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen untuk kinerja pada masing-masing perusahaan baik 

secara parsial maupun simultan. Sebelum melakukan uji asumsi, uji linear 

berganda, metode mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik terlebih 

dahulu untuk mendapatkan hasil yang terbaik (Ghozali, 2011, p. 105). 

Tujuan dari pemenuhan asumsi klasik ini agar variabel bebas sebagai 

estimator atas variabel terikat tidak bias. 

3.8.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linear berganda 

terhadap hipotesis penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi 

klasik atas data yang akan diolah sebagai berikut: 
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1. Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2011, pp. 105 - 106), uji multikolinieritas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan 

cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen. Jika nilai 

VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala 

multikolinieritas. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasititas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

melakukan uji heteroskedasititas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji 

glejser, dan uji white. Pengujian pada penelitian ini menggunakan 

Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan 

residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada 

pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y (Ghozali, 2011, pp. 139 - 143). 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki 

distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual 



56 
 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji 

statistik. Uji statistik yang bisa digunakan diantaranya Chi-square, 

Kolmogrov Smirnov, Lifefors, Shapiro Wilk, Jarque Bera. Model regresi 

yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 

2011, pp. 160 - 165). Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka 

data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. 

3.9 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis 

linier berganda dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F. 

Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Y = α + β1.X1 + β2.X2……(n) 

Keterangan : 

Y  : Kinerja 

α  : Konstanta 

β1, β2  : Koefisien regresi variabel Independen 

X1  : Pelatihan 

X2  : Disiplin Kerja 

3.9.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 
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kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011, p. 97). 

3.9.2 Uji Parsial (uji t) 

Tujuan dari uji parsial adalah untuk mengetahui seberapa jauh 

pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) 

secara parsial. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan 

tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α = 5%) atau tingkat keyakinan sebesar 

0,95. Hipotesis akan dirumuskan sebagai berikut: 

Ho : bi = 0 

Ha : bi ≠ 0 

1. Pengaruh Pelatihan (X1) terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

Ho1 : b1 ≤ 0, tidak terdapat pengaruh positif X1 terhadap Y 

Ha1 : b1 > 0, terdapat pengaruh positif X1 terhadap Y 

2. Pengaruh Disiplin Kerja (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

Ho2 : b2 ≤ 0, tidak terdapat pengaruh positif X2 terhadap Y 

Ha2 : b2 > 0, terdapat pengaruh positif X2 terhadap Y 

Ketentuan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jika tingkat signifikansi ≤ 5%, Ho ditolak dan Ha diterima 

2. Jika tingkat signifikansi ≥ 5%, Ho diterima dan Ha ditolak 
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3.9.3 Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen/terikat. Pada pengujian ini juga menggunakan 

tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Prosedur Uji F adalah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan hipotesis nol maupun hipotesis alternatifnya 

2. Membuat keputusan uji F  


