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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantiatif. 

Dalam metode penelitian  kuantitaif, jenis penelitian yang dilakukan penelitian 

adalah penelitian survey. Penelitian deskriptif kuantitatif, dimana data yang 

dianalisis berupa angka-angka serta memberikan gambaran tentang masalah yang 

diteliti terkait rekruitmen dan pelatihan terhadap kinerja,. Menurut Singarimbun 

(2005:3), Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sample dari satu 

populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. 

 

B. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Aisyiyah Bojonegoro yang 

merupakan salah satu rumah sakit Indonesia yang berlokasi di Jalan Hasyim 

Ashari, Kauman, Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro Jawa Jimur. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Menurut Widayat (2002:52), Populasi adalah keseluruhan dari kumpulan 

elemen atau objek dan subjek yang memiliki sejumlah karateristik umum yang 

terdiri dari bidang-bidang yang diminati oleh peneliti untuk dipelajari, diteliti dan 

kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan Menurut Sugiyono (2012:115), 

pengertian populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
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untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi adalah seluruh 

perawat RS Aisyiyah Bojonegoro sebanyak 146 perawat. 

Menurut Sugiyono (2013:116) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel ini harus 

dilakukan sedemikian rupa sehingga sampel yang benar-benar dapat mewakili 

(Representative) dan dapat menggambarkan populasi sebenarnya. Sampel adalah 

suatu himpunan bagian (Subset) pada unit populasi dan sampel diambil dengan 

menggunakan rumus Slovin (2004:78), yaitu : 

n =
N

1 + (N(e)2)

Dimana : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

e = Taraf Kesalahan (standar error 10%) 

Maka jumlah sampel adalah : 

n =
146

1 + (146(0,1)2)
= 59,34 = 60 

Sampel yang diambil dibulatkan menjadi 60 sehingga jumlah sampel atau 

responden adalah 60 perawat. Sampel disusun dengan menggunakan teknik 

proportionate random sampling, teknik ini digunakan karena populasi 

mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional 

(Sugiyono, 2016:82). Perawat pada RS Aisyiyah dibagi kedalam beberapa job 

desk yang berbeda berdasarkan 10 unit kerja sehingga teknik pengambilan sampel 

secara proportionate random sampling dapat dilakukan.  
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Ukuran alokasi pada masing-masing unit dengan menggunakan alokasi 

sampel proporsional yang dapat ditentuka dengan menggunakan rumus Newman 

(dalam Narimawati, 2007:78) adalah sebagai berikut : 

n1 =
n2

N
× n 

Keterangan : 

n1 = Besarnya sampel pada strata ke-1 

n2 = Besarnya populasi pada strata ke-1 

N = Besarnya populasi keseluruhan 

n = Besarnya ukuran sampel 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh jumlah responden setiap 

stratum dan alokasinya pada setiap unit yang terpilih sebagai berikut : 

1. Unit Kerja Arofah 1 = 10 orang 

n =
10

146
× 60 = 4,11 = 4 orang 

2. Unit Kerja Arofah 2 = 10 orang 

n =
10

146
× 60 = 4,11 = 4 orang 

3. Unit Kerja Arofah 3 = 10 orang 

n =
10

146
× 60 = 4,11 = 4 orang 

4. Unit Kerja Musdalifah = 15 orang 

n =
15

146
× 60 = 6,16 = 6 orang 

5. Unit Kerja Birali 1 = 25 orang 

n =
25

146
× 60 = 10,27 = 10 orang 

6. Unit Kerja ICU = 10 orang 

n =
10

146
× 60 = 4,11 = 4 orang 
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7. Unit Kerja Poli = 20 orang 

n =
20

146
× 60 = 8,22 = 8 orang 

8. Unit Kerja UGD = 18 orang 

n =
18

146
× 60 = 7,39 = 8 orang 

9. Unit Kerja Neo = 8 orang 

n =
8

146
× 60 = 3,29 = 4 orang 

10. Unit Kerja Anak = 20 orang 

n =
20

146
× 60 = 8,22 = 8 orang 

 

Alokasi jumlah sampel minimal pada masing-masing unit kera secara lengkap 

dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut : 

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

No. Unit Kerja Ukuran Populasi Ukuran Sampel 

1 Arofah 1 10 orang 4 orang 

2 Arofah 2 10 orang 4 orang 

3 Arofah 3 10 orang 4 orang 

4 Musdalifah 15 orang 6 orang 

5 Birali 1 25 orang 10 orang 

6 ICU 10 orang 4 orang 

7 Poli 20 orang 8 orang 

8 UGD 18 orang 8 orang 

9 Neo 8 orang 4 orang 

10 Anak 20 orang 8 orang 

Total 146 orang 60 orang 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari objek 

penelitian. Data primer dalam penelitian kali ini adalah data yang diperoleh dan 

dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian melalui kuesioner yang diberikan 

kepada karyawan RS Aisyiyah Bojonegoro yang ditetapkan sebagai sampel. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data 

sekunder dalam ini adalah data yang diperoleh dari dokumentasi resmi RS 

Aisyiyah Bojonegoro, antara lain tentang struktur organisasi, deskripsi 

pekerjaan, sumber pustaka yang relevan, jurnal, majalah, internet serta 

penelitian terdahulu. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk pengumpuan data adalah : 

1. Observasi 

Pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati secara langsung. 

2. Wawancara  

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak 

pihak yang terkait pada perusahaan. 
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3. Kuesioner 

Teknik pengumpulan data dengan cara yang bersifat tertutup artinya 

responden diharapkan menjawab semua pertanyaan yang ada dan tidak deberi 

kesmpatan untuk menjawab di luar jawaban yang tersedia. 

 

F. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2013:38) adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Adapun penelitian ini melibatkan dua variabel bebas dan satu variabel terikat. 

variabel bebas merupakan faktor yang mempengaruhi respon yang merupakan 

variabel terikat. 

1. Variabel independent (bebas), yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya 

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

ini variabel independent yaitu : 

• Rekrutmen (X1) 

• Pelatihan (X2) 

2. 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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Adapun Definisi Operasional Variabel dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Indikator Variabel Skala 

Pengukuran 

Rekrutmen 

(X1) 

Proses yang  dilakukan 

oleh organisasi untuk 

mendapatkan tambahan 

pegawai melalui beberapa  

tahapan mencakup 

identifikasi dan evaluasi 

sumber-sumber penarikan 

tenaga kerja, menentukan 

kebutuhan tenaga kerja, 

proses seleksi, 

penempatan, dan orientasi 

tenaga kerja 

a. Identifikasi dan evaluasi 

b. Proses Seleksi 

c. Penempatan 

d. Orientasi Kerja 

Likert 

 

Pelatihan (X2) Serangkaian aktivitas yang 

memberikan kesempatan 

untuk mendapatkan dan 

meningkatkan ketrampilan 

yang berkaitan dengan 

pekerjaan 

a. Materi Pelatihan 

b. Instruktur Pelatihan 

c. Fasilitas Pelatihan 

d. Waktu Pelatihan 

Likert 

 

Kinerja (Y) Hasil kerja yang akan   

dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas - tugas 

yang dibebankan 

kepadanya 

a. Mampu mencapai target 

pekerjaan 

b. Mampu menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu 

c. Mampu menciptakan 

kreativitas dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

d. Mampu meminimalkan 

kesalahan pekerjaan 

Likert 

 

Sumber : dimodifikasi dari Khasmir (2002), Harnalik (2000) dan Waridin (2005) 
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G. Skala Pengukuran Variabel 

Teknik pengukuran data dengan menggunakan skala likert untuk memberikan 

nilai terhadap jawaban responden. Skala Likert menurut Djaali (2008:28) ialah 

skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. 

Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam 

kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa 

survei.  

Pengukuran variabel bebas dan terikat menggunakan Skala Likert yaitu skala 

yang berasal dari pernyataan kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan, dan 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial yang telah ditetapkan secara spesifik 

oleh peneliti dan disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono, 2013:38). Adapun 

skor skala likert dapat diliat pada tabel 3.3 berikut : 

Tabel 3.3 Penskoran Pilihan Jawaban Kuesioner 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
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H. Teknik Analisis Instrumen 

Sebelum instumen tersebut digunakan sebagai alat untuk mengukur, maka 

instrumen tersebut harus diuji terlebih dahulu validitas dan realibilitasnya. 

1. Uji Validasi 

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan atau 

pernyataan pada kuisioner yang harus dihilangkan atau diganti karena 

dianggap tidak relevan. Uji validitas sering digunakan untuk mengukur 

ketepatan suatu item dalam kuisioner, apakah item pada kuisioner tersebut 

sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur (Ghozali, 2011:45). Uji 

validitas menurut Sugiyono (2012:134) dapat dilihat dari nilai korelasi antara 

skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Menghitung validitasnya 

menggunakan Software SPSS 22.0 for Windows dengan rumus uji validitas  

Pearson Correlation (product moment pearson) yang ditunjukkan pada rumus  

berikut (Sugiyono, 2010:356).  

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

Keterangan : 

rxy  : koefisien korelasi yang menyatakan validitas   

n           : banyaknya responden 

X  : skor item 

Y  : skor total  

 

Dengan kriteria pengujian : 

rxy  ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka item angket dinyatakan valid 
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rxy  < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙maka item angket dinyatakan tidak valid 

(Sugiyono, 2013:124) 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila instrument tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap, artinya apabila instrumen tersebut dikenakan 

pada sejumlah subjek yang sama pada lain waktu, maka hasilnya akan tetap 

sama. 

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan mencobakan instrument 

pengukuran sekali saja kemudian data yang didapat dianalisis dengan 

menggunakan uji statistic dalam hal ini yaitu dengan menggunakan koefisien 

Alpha Cronbach. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

bantuan Software SPSS 22.0 for Windows. Rumus yang digunakan dinyatakan 

dengan (Sugiyono, 2010:365): 

𝑟𝑖 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2

) 

Keterangan : 

𝑟  : koefisien realibilitas 

𝑘  : jumlah item 

∑ 𝑠𝑖
2 : mean kuadrat kesalahan 

𝑠𝑡
2 : varians total 

Adapun Kriteria relibilitas kuesioner dapat dilihat melalui koefisien 

reliabilitas dan apabila koefisien reliabilitasnya lebih besar dari 0,60 maka 

secara keseluruhan pernyataan tersebut dinyatakan reliabel 
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I. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden terkumpul. Agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai 

dengan tujuan penelitian, maka diperlukan metode analisis data yang benar. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan Software SPSS 22.0. SPSS. 

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Rentang Skala 

Rentang skala pengukuran varibel dalam penelitian ini untuk menentukan 

tinggi rendahnya masing-masing variable rekruitmen, pelatihan dan kinerja 

menggunakan pengklasifikasian yang mengacu pada ketentuan-ketentuan 

yang dikemukakan oleh Umar (2004:164) dimana rentang skor diperoleh 

dengan rumus sebagai berikut :  

RS =
n(m − 1)

m
 

Keterangan : 

RS : Rentang Skor 

n : Jumlah Responden 

m  : Jumlah alternatif jawaban per item 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

Diketahui : 

n = 60 
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m = 4 

Sehingga, 

𝑅𝑆 =  
n(m − 1)

m
 

𝑅𝑆 =  
60(4 − 1)

4
 

𝑅𝑆 =  
180

4
 

𝑅𝑠 = 45 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diperoleh rentang skala sebesar 45. 

Dengan demikian skala penilaian setiap kriteria adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Rentang Skala Variabel Penelitian 

Skala 

Penilaian 

Rekruitmen (X1) Pelatihan (X2) Kinerja (Y) 

60 – 105 Sangat Tidak 

Baik 

Sangat Tidak Baik Sangat Rendah 

105,1 – 150 Tidak Baik Tidak Baik Rendah 

150,1 – 195 Baik Baik Tinggi 

195,1 – 240 Sangat Baik Sangat Baik Sangat Tinggi 

Sumber : Data diolah 

 

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa : 

a. Untuk nilai rentang skala 60 – 105 menunjukkan nilai variabel rekruitmen 

dan pelatihan sangat tidak baik, dan variabel kinerja sangat rendah. 

b. Untuk nilai rentang skala 105,1 – 150 menunjukkan nilai variabel 

rekruitmen dan pelatihan tidak baik, dan variabel kinerja rendah. 
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c. Untuk nilai rentang skala 150,1 – 195 menunjukkan nilai variabel 

rekruitmen dan pelatihan baik, dan variabel kinerja tinggi. 

d. Untuk nilai rentang skala 195,1 - 240 menunjukkan nilai variabel 

rekruitmen dan pelatihan sangat baik, dan variabel kinerja sangat tinggi. 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Metode regresi linear berganda merupakan suatu metode statistik yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel yaitu variabel 

bebas  (Rekrutmen dan Pelatihan) dan variabel terikat  (Kinerja). Hubungan 

antara keduanya ini akan diformulasikan kedalam persamaan (Umar 2009 : 

126).  

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rekrutmen dan pelatihan 

terhadap kinerja, digunakan metode analisis regresi linier berganda. Agar 

hasil diperoleh lebih terarah, maka penulis menggunakan bantuan program 

software SPSS 22.0 for Windows. Rumus regresi linier berganda adalah: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑒 

Keterangan : 

𝑌  : Kinerja 

𝑋1 : Rekrutmen 

𝑋2 : Pelatihan 

𝑎  : Konstanta 

𝑏1&𝑏2 : Koefisien Regresi 

e : Standar Error 

3. Uji F (Simultan) 
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Uji F-hitung dimaksudkan untuk menguji model regresi atas pengaruh 

seluruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Pengujiannya 

adalah dengan menentukan kesimpulan dengan taraf signifikansi sebesar 5% 

atau 0.05. Prosedur uji F hitung ini adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan formulasi hipotesis nol maupun hipotesis alternatifnya: 

H0 : Variabel bebas (rekruitem & pelatihan) secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat (kinerja karyawan). 

H1 : Variabel bebas (rekruitem & pelatihan) secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel terikat (kinerja karyawan). 

b. Membuat keputusan uji F-hitung 

1. Jika probabilitas tingkat kesalahan F-hitung < 5% dan nilai F hitung 

> F tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya bahwa variabel 

bebas yaitu rekruitmen dan pelatihan secara simultan mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat yaitu kinerja. 

2. Jika probabilitas tingkat kesalahan F-hitung > 5% dan nilai F hitung 

< F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya bahwa variabel 

bebas yaitu rekruitmen dan pelatihan secara simultan tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat yaitu kinerja. 

4. Uji t (Parsial) 

Uji t dilakukan dengan tujuan  untuk membuktikan hipotesis awal tentang 

pengaruh rekrutmen dan pelatihan sebagai variabel bebas terhadap kinerja  

pada RS Aisyiyah sebagai variabel terikatnya secara parsial. 

Bentuk hipotesis yang akan diuji adalah : 
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H0 : Variabel bebas yaitu rekruitmen dan pelatihan tidak berpengaruh 

secara parsial/masing-masing terhadap variabel terikat yaitu kinerja. 

H1 : Variabel bebas yaitu rekruitmen dan pelatihan berpengaruh secara 

parsial/masing-masing terhadap variabel terikat yaitu kinerja. 

Kaidah pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :  

H0 diterima jika -t tabel < t hitung < t tabel pada α = 5 %  

H1 diterima jika t hitung > t tabel atau t hitung < -t tabel pada α = 5 %  

5. Uji Dominan (Beta) 

Uji dominan dilakukan untuk mencari variabel bebas mana yang paling 

berpengaruh terhadap variabel terikat, jika dibandingkan dengan beberapa 

variabel bebas lainnya. Untuk mengetahui variabel dominan ini dapat diketahui 

dengan melihat nilai koevisien beta serta dari nilai t hitung yang paling besar. 

6. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinan R Square digunakan untuk menghitung besarnya 

peran atau pengaruh variabel bebas (x) terhadap variabel tidak bebas (y). Nilai R 

Square berkisar 0-1. semakin kecil nilai R Square, semakin lemah hubungan antar 

dua variabel. Sebaliknya jika R Square semakin mendekati 1 maka hubungan 

antar kedua variabel akan semakin kuat.  

 


