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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitaif. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen peneletian analisis data yang 

bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan
37

. 

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif deskriptif 

yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum 

atau generalisasi
38

. 

2. Sumber Data 

Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:  

a) Sumber Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama 

dengan hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh peneliti.
39

Peneliti 
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mengumpulkan data dengan menyebarkan kuisioner/ angket kepada 

karyawan Bank Syariah Mandiri kantor cabang Soekarno Hatta Malang. 

Diukur dengan menggunakan Skala Likert untuk mengetahui tanggapan 

dari responden mengenai pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap 

kinerja sumber daya insani pada Bank Syariah Mandiri kantor cabang 

Soekarno Hatta Malang. 

b) Sumber Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder dari data yang dibutuhkan oleh peneliti.
40

Data sekunder 

yang digunakan dalam pebelitian berupa informasi dari situs internet,buku-

buku, jurnal penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

3. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.
41

 Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu: 

1. Variabel Independen  

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

lain.
42

 Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah: pelatihan 

(X1) pengembangan (X2) 
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2. Variabel Dependen  

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain.
43

 Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah kinerja 

sumber daya insani (Y). 

4. Definisi Operasional Variabel  

Tabel 3.1  

Definisi Operasional Variabel 

No.   Variabel Indikator Sub indikator 

1.  Pelatihan (X1) 

adalah suatu proses 

pendidikan jangka 

pendek yang 

mempergunakan 

prosedur sistematis 

dan terorganisasi, 

pegawai non 

manajerial 

mempelajari 

pengetahuan dan 

keterampilan teknis 

dalam tujuan yang 

terbatas (menurut : 

Andrew E. Sikula) 

Instruktur 

 

 

 

a.instruktur memiliki 

pendidikanyang baik 

dalam penyampaian materi 

b.penguasaan materi yang 

baik,sehingga dapat 

diterima dengan mudah 

Peserta a.menerima materi dengan 

baik 

b.mampu mengaplikasikan 

materi 

Materi  a.sesuai tujuan progam 

pelatihan yang dilakukan 

perusahaan 

b.sesuai dengan kebutuhan 

karyawan 

Metode 

 

a.on the job (karyawan 

mempelajari jobnya 

dengan mengamati 

pekerjaan kayawan lain 

b.demonstrasi (kayawan 

mampu menunjukkan dan 

merencanakan pekerjaan 

melalui contoh-contoh 

yang diberikan 

Tujuan 

 

 

 

 

(Menurut:Mangkun

egara) 

a.Meningkatkan 

keterampilan karyawan  

b.Meningkatkan 

rangsangan agar pegawai 

mampu berprestasi secara 

maksimal  
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No.   Variabel Indikator Sub indikator 

2.  Pengembangan 

(X2) adalah 

aktivitas 

pengembangan 

karier karyawan 

terhadap organisasi 

, penyedia landasan 

bagi karyawan agar 

dapat berprestasi 

secara efektif dan 

menghasilkan 

prestasi baru dalam 

lingkungan 

perusahaan ( 

Simamora (2003: 

286) 

Metode pelatihan a.simulasi (karyawan 

mampu menciptakan suatu 

kondisi gambaran 

mengenai suatu pekerjaan) 

b.konferensi (karyawan 

saling berdiskusi dan 

konsultasi tentang hal-hal 

penting dalam pekerjaan) 

Understudies a.karyawan memiliki 

planning yang baik 

disetiap pekerjaannya  

b.karyawan mampu 

memahami posisi dan 

tanggung jawab masing-

masing 

Job rotasi 

 

a.karyawan mampu 

ditempatkan luar bidang 

pekerjaannya 

b.karyawan mendapat 

gambaran luas mengenai 

berbagi jenis pekerjaan 

Coaching-

counseling 

(Menurut:Mangkun

egara) 

a.Karyawan didampingi 

oleh instruktur 

b.karyawan mampu 

memahami diri-sendiri dan 

mengembangkan 

potensinya 

3.  Kinerja Karyawan 

(Y) adalah hasil 

kerja secara 

kualitas dan 

kuantitas yang 

dicapai oleh 

seorang pegawai 

dalam 

melaksanakan 

tugasnya sesuai 

dengan tanggung 

jawab yang 

diberikan 

kepadanya. 

(menurut Anwar 

Prabu 

Mangkunegara 

Kualitas kerja a.Tugas tugas diselesaikan 

dengan baik 

b.Pekerjaan diselesaikan 

berdasarkan syarat yang 

ditentukan 

Kuantitas kerja a.Mencapai target yang 

telah ditentukan 

b.Mampu menyelesaikan 

pekerjaan dalam waktu 

yang lebih cepat 

Kerjasama 

 

 

a.Kemampuan karyawan   

melakukan relasi dengan 

karyawan lain 

b.saling membantu dalam 

mencapai target dalam 

pekerjaan 
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No.   Variabel Indikator Sub indikator 

Kreativitas 

 

 

(Faustino Cardoso, 

Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia, 

2003:142) 

a.Kemampuan 

menyelesaikan persoalan-

persoalan dalam bekerja 

b.Kemampuan karyawan 

menciptakan ide baru 

sehingga tugas selesai 

lebih cepat 

 

5. Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan di Bank 

Syariah Mandiri cabang Soekarno Hatta Malang. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik Total Sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel yang sama dengan populasi. Alasan 

mengambil total sampling karena menurut Sugiono, jumlah populasi yang 

kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.
 44

 Jumlah 

populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 

sampel. 

6. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode kuesioner yaitu berupa butir-butir pertanyaan yang 

disusun secara sistematis, yang kemudian dikirim dan diisi oleh 

responden.Kuisoner yang telah diisi oleh responden kemudian 

dikembalikan kepada peneliti untuk mengetahui hasilnya.  

Skala yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan adalah skala likert yaitu skala yang didasarkan pada 
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penjumlahan sikap responden dalam merespons pernyataan berkaitan 

indicator-indikator suatu konsep atau variabel yang sedang diukur.
45

 Cara 

menghitung kuisioner dengan menggunakan skala likert sebagai berikut: 

SS: Sangat Setuju  = 5 

S: Setuju   = 4 

N: Netral     = 3 

TS: Tidak Setuju  = 2 

STS: Sangat Tidak Setuju = 1 

 

B. Teknik Analisis Data  

1. Uji Validitas Dan Reliabilitas Data  

a) Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya 

suatu kuisioner. Pada kuisisoner dikatakan valid jika dalam 

kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuisioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan pearson 

correlation dengan menghitung korelasi antara nilai yang didapat 

dari pertanyaan-pertanyaan. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika 

tingkat signifikannya dibawah 0,05.
46

 

b) Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner 
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diakatakan reliable atau handal jika jawaban responden terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Bukti 

kuisioner dikatakan reliable (layak) jika Cronbach Alpha > 0,06 dan 

dikatakan tidak reliable jika Cronbach Alpha < 0.06.
47

 

2. Teknik Analisis Data  

Tahap selanjutnya setelah melakukan uji validitas dan uji 

releiabilitas, data yang telah terkumpul selanjutnya di analisis. 

Berdasarkan dengan latar belakang penelitian kuantitatif ini, maka teknik 

analisis data yang digunakan adalah bertujuan untuk menguji apakah 

pengaruh yang signifikan atau tidak antar komponen variabel pelatihan 

dan pengembangan terhadap kinerja sumber daya insani. 

3. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah transformasi data mentah ke dalam 

bentuk yang mudah dipahami atau diinterpretasi. Analisis deskriptif 

bertujuan untuk mengetahui karakteristik setiap variabel dalam sampel. 

Hasil analisis ini juga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk 

menentukan alat analisis dalam uji hipotesis. Analisis deskriptif dalam 

penelitian ini maksudnya menjelaskan hasil pengisian responden atas 

jawaban yang ada dalam kuesioner atau angket yang didasarkan pada 

persentase. Kategori rata-rata dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:
48
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Tabel 3.2 

Kategori rata-rata 

Rata-rata kategori   

1,00≤  x < 1,89 Sangat rendah / sangat buruk 

1,90< x < 2,69 Rendah / buruk  

2,70 < x < 3,49 Sedang / cukup baik 

3,50 < x < 4,29 Tinggi / baik 

4,30 < x ≤ 5,00 Sangat tinggi /sangat baik 

Dalam mendeskripsikan data dalam bentuk peresentase digunakan rumus 

sebagai berikut: 

DP =  
 

 
 × 100% 

Keterangan: 

DP : Deskriptif Presentase (%) 

n : Jumlah nilai yang diperoleh 

N : Jumlah nilai ideal 

 

4. Uji Asumsi Klasik  

1) Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing -

masing variabel berdistribusi normal atau tidak.
49

Uji normalitas 

diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel 

lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. deteksi normalitas dilakukan dengan 

menggunakana metode Kolmogorov-Smirniv Test, jika data 

berdistribusi normal maka nilai sig > 0,05, apabila data berdistribusi 

tidak normal maka nilai sig < 0,05. 
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2) Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model 

regresi.UjiMultikolinieritas dapat dilakukan jika terdapat lebih dari 

satu variabel independen dalam model regresi. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari individual satu 

pengamatan yang lain, jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas.
50

 Menurut Ghazali (2008) dalam 

Azka cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah 

dengan meihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola 

tertentu pada grafik scatterplot antar SPREID dan ZPRED. Dasar 

analisis heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:
51

 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik membentuk pola yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
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2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas 

dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

5. Analisis Regresi berganda  

Pengukuran melibatkan dua atau lebih variabel bebas 

(X1,X2,X3, dan X4) dan satu variabel terikat (Y) maka dinamakan 

analisis regresi berganda/majemuk. Tujuan analisi regresi linear 

berganda adalah untuk melihat hubungan variabel Y dan variabel X. 

Satu variabel yang berupa variabel terikat atau tergantung yang diberi 

simbol Y dan variabel kedua dan ketiga yang berupa variabel bebas 

yang diberi simbol X1, X2, X3, X4 …. Xn.
52

 

Pada penelitian ini variabel Y atau variabel terikatnya adalah 

Kinerja, sedangkan variabel X atau variabel bebasnya adalah pelatihan 

dan pengembangan. Apabila dimasukkan ke dalam rumus regresi linier 

berganda, maka akan di peroleh persamaan sebagai berikut:
53

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

Y = Kinerja sumber daya insani 

a = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi antara pelatihan dengan kinerja sumber daya insani 

b2 = Koefisien regresi antara pengembangan dengan kinerja sumber daya 

insani 
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X1 = Variabel pelatihan  

X2 = Variabel pengembangan 

e = error disturbances 

6. Analisis Uji Hipotesis 

a. Uji F 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua 

variabel independent yang terdapat di dalam model secara bersama-

sama (simultan) terhadap variable independen. Untuk menguji apakah 

masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikat secara bersama-sama dengan α = 0,05. Maka cara 

yang dilakukan adalah: a. Bila (P-Value) < 0,05 artinya variabel 

independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. b.  

Bila (P-Value) > 0,05 artinya variabel independen secara 

simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.
54

 

b. Uji  T  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan peran 

secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan mengasumsikan bahwa variable independen lain dianggap 

konstan. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% nilai t hitung dari 

masing-masing koefisien regeresi kemudian dibandingkan dengan 

nilai t tabel. Jika t – hitung > t - tabel atau prob - sig < α = 5% berarti 
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bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh secara positif 

terhadap variable dependen.
55

 

c. Uji Determinasi 

Koefisien determinasi (  ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.
56

Nilai 

koefisien determinasi mempunyai interval nol sampai satu (0≤  ≤1). Jika 

   = 1, berarti besarnya presentase sumbangan   ,   ,    terhadap variasi 

(naik-turun) Y secara bersama-sama adalah 100%. Hal ini menunjukan 

bahwa apabila koefifien determinasi mendekati 1, maka pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependennya semakin kuat, maka semakin 

cocok pula garis regresi untuk meramalkan Y. 

 

 

 

 

                                                             
55

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta, 

2011, 193 
56

Ibid, 246. 


