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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Lokasi  

Lokasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan terletak di Jl. 

Kapten Piere Tendean No.1, Telaga Sari, Balikpapan Kota, Kota 

Balikpapan, Kalimantan Timur. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian kuantitatif dengan metodezsurvei dilakukanzpada 

populasizbesar maupunzkecil, datazdari sampelzyang 

diambilzmenggunakanzkuesioner sebagaizalat pengumpulanzdata, 

(Sugiyono,2007). 

C. Populasi 

Populasizadalah_wilayahzgeneralisasi_yangzterdiri_ataszobyek  atau  

subyek yang mempunyaizkualitas danzkarakteristik 

tertentuzyang_ditetapkanzolehpenelitizuntukzdipelajarizdanzkemudian  

ditarikzkesimpulannya (Sugiyono,2007). zPopulasi penelitian inizadalah 

pegawai Non PNS di DinaszPerpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. 

Sampelzadalah sebagian darizjumlah dan karakteristikzyang dimiliki oleh 

populasiz (Sugiyono,2007). Sampel yang diambil  adalaah 33 orang. 

Teknikzpengumpulan sampelzdalam penelitianzini adalahztotalzsampling, 

dimanazkeseluruh populasi dimasukan menjadizsampelzpenelitian 

(Sugiyono,2007). 
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D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Dalamzpenelitian Pengaruh Rekrutmen dan Pelatihan Terhadap Kinerja 

Non PNS Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan menggunakan 

dua variabel yaitu variabel terikat dan bebas 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator 

Kinerja Kinerja_adalahzhasil_kerja 
secarazkualitas_dan 
kuantitas_yang_dicapaioleh 
seseorang pegawaizdalam 
melaksanakanztugasnya 
sesuaizdengan tanggung_jawab 
yang diberikan kepadanya. 

Indikator dari kinerja, yaitu 
:  

• Kualitas pekerjaan 
• Kuantitas pekerjaan 
• Ketepatan waktu 

(Robbins, 2006) 

Rekrutmen Rekrutmenzadalah_proseszmencari, 
_menemukan, zdan 
menarik_pelamarzyang 
kapabel_untukzdipekerjakan 
dalamzdan_olehzsuatu organisasi.  

Indikator Rekrutmen : 

• Proses_rekrutmen 
• Metode_Rekrutmen 

 (Sudiro, 2011) 

Pelatihan Pelatihan adalah jantung dari upaya 
berkelanjutan untuk meningkatkan 
kompetensi karyawan dan kinerja 
organisasi. Kinerja organisasi dapat 
ditingkatkan dan diperbaiki dengan 
cara pelatihan yang dilakukan 
perusahaan kepada para 
pegawainya.  

Indikator-indikator 
pelatihan : 

• Materi 
• Metode yang 

digunakan 
• Kualifikasi pelatih 
• Waktu 

(Mangkunegara, 2013) 

 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Dalamzpenelitian Pengaruh Rekrutmen dan Pelatihan Terhadap Kinerja 

Pegawai Non PNS Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan ini 

peneliti menggunakan jenis data : 

1. Data Kualitatif adalah_data yang_berbentukzkata-kata atau 

pernyataan verbal dan bukan dalam bentuk angka. Data yang 

digunakan adalah wawancara dengan Sekretaris Dinas Perpustakaan 
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dan Arsip Kota Balikpapan. Data yang diambil seperti informasi 

kegiatan rekrutmen, dan data pelatihan. 

2. DatazKuantitatif_adalahzdata_yangzberbentuk_angkazdan 

merupakan suatu hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data yang 

digunakan adalah data hasil keusioner mengenai kegiatan 

rekrutmen, kegiatan pelatihan, dan kinerja. 

Sumber_data_yang_digunakan_dalam penelitian_Pengaruh Rekrutmen 

dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Non PNS Dinas Perpustakaan dan 

Arsip Kota Balikpapan adalah : 

1. DatazPrimer adalah datazyang_diperoleh_zlangsung_darizsumber 

dan tidakzmelaluizperantara. Disini data yangzdiperoleh adalah data 

darizhasil wawancara dengan sekretaris dan pengisian kuesioner  

mengenai variabel rekrutmen, pelatihan, dan kinerja yang akan 

dibagikan pada seluruh Pegawai Non PNS Dinas Perpustakaan dan 

Arsip Kota Balikpapan. 

2. DatazSekunder_adalahzdata_yangzdiperoleh_secara 

tidak_langsung, biasanya melaluizmediazperantara seperti datazdan 

arsip. Disini data yang diperoleh adalah data dari arsip –arsip atau 

dokumen yang dipublikasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Kota Balikpapan  yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas 

Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tahun 2016, yaitu 

gambaran umum instansi, data kinerja, capaian kinerja, target 

kinerja, dan jumlah pegawai. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka mendapatkanzdata–data yang dibutuhkan maka peneliti 

menggunakanzmetode berikut : 

1. Interview, yaituzpengumpulan datazmelalui wawancara langsung 

dengan beberapa pegawai non PNS di Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Kota Balikpapan. 

2. Kuesioner, mengumpul data membuat beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan tema yang telah ditentukan dan selanjutnya 

diberikan dan ditanyakan langsung kepada Pegawai Non PNS Dinas 

Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.  

G. Teknik Pengukuran Variabel 

Dalam penggunaan kuesioner maka dalam pengukuranya digunakan 

skala likert. Skala_likert digunaka_ untukzmengukur_sikap, zpendapat, 

persepsi dari_seseorangzatau_sekelompok ztentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2007).  

Tabel 3.2 Bobot Penilaian Skala Likert 

Jawaban Skor Rekrutmen Pelatihan Kinerja 

(SS) 5 SangatzBaik SangatzBaik SangatzTinggi 

(S) 4 Baik Baik Tinggi 

(N) 3 CukupzBaik CukupzBaik CukupzTinggi 

(TS) 2 TidakzBaik Tidak_Baik Rendah 

(STS) 1 SangatzTidak Baik SangatzTidak Baik Sangat Rendah 

 

 

 

 



25 
 

 

H. Uji Instrumen 

1. UjizValiditas 

Validitaszadalah_ukuranzyang 

menunjukan_kevalidanzsuatu 

instrumentzSuatu_intsrutmen_yangzvalid_atau_zahih_mempun

yai 

validitasztinggi.Sebaliknyazinstrument_yangzkurang_validzber

arti memiliki_validitaszrendah, (Arikunto, 2006). 

Hasil Uji Validitas ditentukan dengan cara membandingkan 

nilai rhitung dengan rtabel, jika hasil rhitung tiap item > rtabel, maka 

item tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, jika nilai rhitung < 

rtabel, maka item dapat dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitaszadalah_instrument_cukupzdapat_dipercayazunt

uk digunakan_sebagaialat untukzpengumpulan datazkarena 

instrument tersebutzsudah_baik. 

Instrumen_yangzbaik_tidakzakan bersifat 

tendensiuszmengarahkan_respondenzuntuk memilikizjawaban 

– jawaban_tertentu, Arikunto (2006).  

Teknik yang_digunakan untuk mengukur_reliablitas adalah 

rumus alphaa Cronbach. Untuk melihat apakah suatu data telah 

reliabel ataupun tidak dapat dilakukan dengan cara melihat nilai 
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cronbach’s alpha, apabila suatu data memiliki nilai cronbach’s 

alpha lebih dari 0,60 maka data tersebut dapat dikatakan reliabel. 

I. Uji Asumsi Klasik 

1. UjizNormalitas :Bergunazuntuk_mengetahu apakah_variabel 

dependen, independen, zatau_keduanyazberdistribusi_normal, 

zmendekati, zatau tidak, (Husein, 2009). 

2. UjizMultikolinieritas :Bergunazuntuk mengetahu_apakahzpada 

model regresizyang_digunakan 

telah_ditemukanzkorelasi_kuatzantar variabel independen, 

_(Husein, 2009). 

3. Uji Heteroskedastisitas : Berguna_untuk\zmengetahui apakah_pada 

modelzregresi_terjadizketidaksamaan_varianszdari residual satu 

pengamatanzke_pengamatanzlainnya, (Husein, 2009). 

4. Uji_Autokorelasi : merupakan_pengujian yang bertujuan untuk 

mengujiapakahzdalam_modelzregresi_linierzada_korelasizantara_k

esalahan pengganggupada periode tzdengan kesalahan_penggangu 

padazperiode t-1 (Ghazali, 2011) 

J. Teknik Analisis Data 

1. RentangzSkala 

Rentangzskala_adalahzalat_yangzdigunakan untukzmengukur dan 

menilaizvariabel yangzditeliti. _Dalamzpenelitin_ini rentangzskala 

digunakanzuntuk_mengukurzdanzmenilai_variabelzrekrutmen, 

pelatihan, dan kinerja_pegawai_non_PNS_Dinas Perpustakaan_dan 
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Arsip Kota Balikpapan, _berikut adalah_rentang skala, (Husein, 

2001), : 

Rs= 
�	(	���)

�
 

Keterangan : 

Rs : RentangzSkla 

n : Jumlahzsampel 

m : Jumlahzalternativezjawaban 

 berdasarkanzrumus diataszmaka hasil yang 

diperolehzadalah sebagaizberikut : 

Rs=
��	(	���)

�
  = 26,4 

 

Tabel 3.3 Rentang_Skala_Variabel_Rekrutmen, Pelatihan, dan Kinerja 

Kriteria Rekrutmen Pelatihan Kinerja 

33-59,4 SangatzBuruk SangatzBuruk SangatzRendah 

59.5-85,9 Buruk Buruk Rendah 

86-112,4 Cukup Cukup Cukup 

112,5-138,9 Baik Baik Tinggi 

139-165,4 SangatzBaik SangatzBaik SangatzTinggi 

 

2. RegresizLinierzBerganda 

RegresizLinier_Bergandazdigunakan_untukzmenguji_hipotesis 

yang menyatakanzpengaruh fungsionalzantara 
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variabelzindependen_dengan variabelzdependen, _denganzrumus 

sebagaizberikut : 

Y = � + ���� + ���� + e 

Keterangan : 

Y : Kinerja  

��  : Rekrutmen 

�� : Pelatihan 

� : Konstanta 

��, �� : KoefisienzRegresi 

� : StandarzError 

 

3. KoefisienzDeterminasi 

Koefisienzdeterminasi digunakanzuntuk melihatzkelayakan dalam 

penelitianzdengan melihatzpengaruh variabelzindependen terhadap 

variabelzdependen. Sehinggazdapat mengetahuizberapa 

persenzvariasi variabelzdependen dapatzdijelaskan olehzvariabel 

independen. zNilai (R2) terletakzantara 0 dan 1, bilaiznilai 

mendekatiz0 makazsemakin lemahzmodel yangzdigunakan 

untukzmenerangkan pengaruhzvariabel bebaszterhadap 

variabelzterikat. Jikaznilai mendekatiz1 semakinzbaik modelzyang 

digunakanzuntuk menerangkan hubungan pengeruh variabelzbebas 

terhadapzvariabel terikat. zJika dapa perhitunganznilai (R2) 

samazdengan 0 makazini menunjukanzvariabel dependenzztidak 

bisazdijelaskan olehzvariabelzindependen. 
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K. Pengujian Hipotesis 

1. Uji F 

Uji 

Fdigunakanzuntukzmenguji_signifikansizpengaruh_rekrutmen 

dan pelatihan zerhadap kinerja pegawai non PNS Dinas 

Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan secara simultan. 

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut : 

1) Jika F_hitung lebih_besar daripadaF tabel (F hitung > F 

tabel ), artinya_menunjukan bahwa_variabel independen 

( rekrutmen dan pelatihan ) secara simultan atau bersama 

– sama berpengaruhzsignifikan terhadapzvariabel 

dependen ( kinerja ). 

2) Jika_F hitung_lebih kecil_daripada F tabel (F hitung< F tabel 

), artinya menunjukan bahwa_variabel independen_ ( 

rekrutmen dan pelatihan ) secara simultan_atau bersama–

sama 

tidakzberpengaruh_signifikanzterhadap_variabelzdependen 

(kinerja ). 

2. Uji t 

Ujizt digunakanzuntuk mengujizsignifikansi 

pengaruhzrekrutmen dan zterhadap kinerja pegawai non PNS 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Kriteria yang 

digunakan sebagai berikut : 
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1) Jika_tzhitung_lebih besar_daripadazt tabel (t hitung > t 

tabel ), artinya menunjukan bahwa variabelzindependen 

(rekrutmen dan pelatihan berpengaruhzsignifikan terhadap 

variabel dependen ( kinerja ). 

2) Jika_t hitung ebih kecil daripada_t tabel ( t hitung < t tabel 

), artinya menunjukan bahwa variabel_independen ( 

rekrutmen dan pelatihan ) tidakzberpengaruh 

signifikanzterhadap variabel dependenz ( kinerja ). 

 


