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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif, menurut Sugiyono (2017) Jenis

kuanitatif adalah dengan merumuskan hipotesis dan dilakukan dengan

pengujian statistik untuk menerima atau menolak hipotesis yaitu pengaruh

pelatihan dan pengawasan terhadap produktivitas karyawan bagian sales pada

Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung. Variabel penelitian ini meliputi

dua variabel independen (bebas) yaitu Pelatihan (X1) dan Pengawasan (X2),

dan satu variabel dependen (terikat) yaitu Produktivitas Karyawan (Y).

Dengan menggunakan desain penelitian Kausalitas, menurut Anwar Sanusi

(2011) desain penelitian kausalitas adalah desain penelitian yang disusun

untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel.

Penelitian ini terdapat dalam penelitian kausalitas, hubungan kausal yang

berlandaskan dari sebab akibat yaitu dimana variabel independen (variabel

mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel dipengaruhi).

3.2 Sumber Data

3.2.1 Sumber Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data

primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh

peneliti (Anwar Sanusi, 2011) Data primer merupakan data yang

bersumber dari objek (responden) yang telah ditetapkan untuk meriset

data. Responden yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah

karyawan bagian sales pada Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yaitu dengan

pendekatan kuantitatif pada penelitian ini, sebagai berikut :
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3.3.1 Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dan

informasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara

berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak

mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya

pesawat telepon. (Anwar Sanusi, 2011). Wawancara yang dilakukan

kepada salah seorang karyawan untuk mengumpulkan data dan

informasi tentang jumlah karyawan dan data-data yang diperlukan

lainnya.

2. Kuesioner

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan instrumen atau alat

kuesioner dengan menyebarkan daftar pertanyaan yang ada

kaitannya dengan pelatihan, pengawasan, dan produktivitas

karyawan pada karyawan bagian sales pada Auto 2000 Raden Intan

Bandar Lampung. Pada proses pengolahan data, untuk menhitung

masing-masing indikator, maka digunakan skala likert. Dimana

ditentukan item item yang relevan dengan apa yang ingin diketahui,

kemudian responden diminta untuk memberikan jawaban-jawaban

yang paling sesuai dengan pendapatnya.

3. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses

pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian

yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan

individu-individu  yang diteliti (Anwar Sanusi, 2011)

Pengukuran skala likert ini dilakukan dengan pembagian :
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Tabel 3.1

Instrumen Skala Likert

Jawaban Bobot

Sangat Setuju (SS) 5

Setuju (S) 4

Kurang Setuju (KS) 3

Tidak Setuju (TS) 2

Sangat Tidak Setuju (STS) 1

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

karyawan yang berjumlah 180 orang karyawan yang terdapat pada

Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung pada tahun 2019.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017) mendefinisikan bahwa sampel adalah bagian

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Sampel

yang akan di ambil dari populasi harus benar-benar mewakili dari

jumlah populasi penelitian. Teknik penambilan sampel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah non probability sampling, menurut

Sugiyono (2017) non probability sampling adalah teknik mengambilan

sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan

menggunakan pendekatan purposive sampling. Menurut Sugiyono

(2017) Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu. Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan

purposive sampling adalah karena tidak semua populasi memiliki
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kriteria yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini. Oleh

karena itu sampel yang dipilih ditentukan berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan oleh penulis yaitu karyawan bagian sales yang

berjumlah 50 orang karyawan pada Auto 2000 Raden Intan Bandar

Lampung.

3.5 Variabel Penelitian

3.5.1 Variabel Independent (Indepent Variable)

Variabel independent atau variabel bebas adalah variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

variabel dependen (terikat). Pada penelitian ini variabel independen

adalah Pelatihan (X1) dan Pengawasan (X2).

3.5.2 Variabel Dependen (Dependent Variable)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel

ini juga sering disebut variabel uotput, kriteria, konsikuen, Pada

penelitian ini variabel dependen adalah Produktivitas Karyawan (Y).

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel terdapat pada Tabel 3.1 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2

Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Indikator Skala

Produktivitas

(Y)

Menurut Sutrisno

(2015) Produktivitas

diartikan sebagai

hubungan antara

keluaran (barang dan

jasa) dengan masukan

(tenaga kerja, bahan,

uang). Produktivitas

1. Kemampuan

2. Meningkatkan

hasil yang

dicapai

3. Semangat kerja

4. Pengembangan

diri

5. Mutu

Likert
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adalah ukuran efisiensi

produktif suatu

perbandingan antara

hasil keluaran dan

masukan. Masukan

sering dibatasi dengan

tenaga kerja sedangkan

keluaran diukur dalam

kesatuan fisik, bentuk

dan nilai.

6. Efisiensi

Pelatihan

(X1)

Menurut Rivai (2011)

pelatihan adalah proses

secara sistematis

mengubah tingkah

laku karyawan untuk

mencapai tujuan

organisasi. Pelatihan

berkaitan dengan

keahlian dan

kemampuan karyawan

untuk melaksanakan

pekerjaan saat ini.

Pelatihan memiliki

orientasi saat ini dan

membantu  karyawan

untuk mencapai

keahlian dan

kemampuan tertentu

agar berhasil dalam

1. Tujuan

Pelatihan

2. Materi

3. Metode yang

digunakan

4. Kualifikasi

peserta

5. Kualifikasi

pelatih

(instruktur)

Likert
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melaksanakan

pekerjaannya.

Pengawasan

(X2)

Menurut Ali Imron

(2013) Pengawasan

adalah suatu aktivitas

yang selalu

mengupayakan agar

kegiatan-kegiatan yang

dilakukan dapat

tercapai sebagaimana

yang direncanakan.

1. Standar

pekerjaan

2. Kegiatan

supervisi

3. Pembandingan

4. Tindakan

perbaikan

Likert

3.7 Uji Persyaratan Instrumen

3.7.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2012) Uji Validitas merupakan suatu pengukuran dari

item-item, sah atau tidak valid, adapun pengukuran uji validitas ini

dilakukan dengan membandingkan suatu nilai R hitung dengan R tabel

dengan menggunakan degree of freedom (df : n-2) dimana jika r hitung

lebih besar dari nilai r tabel maka indikator dari variabel tersebut

dikatakan valid, namun jika sebaliknya r tabel lebih besar daripada r

hitung maka indikator instrumen tersebut dikatakan belum valid. Uji

validitas yang digunakan dalam penelitian ini dengan kuisioner yang

langsung diberikan kepada karyawan bagian sales pada Auto 2000

Raden Intan Bandar Lampung yang berjumlah 50 orang karyawan.

N( ∑	XY) – (∑	X. ∑	Y)
R = √{N∑	X2 −	(∑	X)2}. {(∑	Y2) −	(∑	Y)2}

Dimana :



38

R = Korelasi korelasi

N = Jumlah sampel (responden)

X = Skor butir

Y = Skor total butir

Kriteria Pengujian :

1. Jika rhitung > rtabel maka instrumen valid

Jika rhitung ˂ rtabel maka instrumen tidak valid

2. Pengujian validitas instrumen dilakukan menggunakan program

SPSS (Statistical Program and Service Solution seri 19).

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menurut Sugiyono (2010) dilakukan untuk mengetahui

seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan

menggunakan alat pengukur sama.

11 = 1 − ∑
Dimana :11 = Koefisien reliability instrumen (cronbachalpha)

= Banyaknya butir pernytaan∑ 2 = Total varian butir

= Total varian

Selanjutnya untuk mengiterpresentasikan besarnya nilai r Alpha

Cronbach pada interpretasi r di bawah ini :

Tabel 3.3

Interpretasi Nilai R

Interval Koefisien Interpretasi

0,800-1,000 Sangat Tinggi
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0,600-0,800 Tinggi

0,400-0,600 Sedang

0,200-0,400 Rendah

0,000-0,200 Sangat Rendah

Sumber : Sugiyono (2017).

3.8 Uji Persyaratan Analisis Data

3.8.1 Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang

digunakan sudah benrar atau tidak.

Prosedur pengujian :

1. Ho : model regresi berbentuk linier

Ha : model regresi tidak berbentuk linier

2. Jika probabilitas Sig < α 0,05 maka Ho ditolak

Jika probabilitas Sig > α 0,05  maka Ho diterima

3. Pengujian linieritas sampel dilakukan melalui program SPSS

(Statiscal Program and Service Solution 19)

4. Penjelasan dan kesimpulan dari butir 1 dan 2, dengan

membandingkan nilai probabilitas (Sig) > 0,05 atau sebaliknya

maka variabel X linier atau tidak linier.

3.8.2 Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2012) Uji Multikolonieritas merupakan suatu

pengujian model regresi untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi

antara variabel bebas (independen), nilai multikolonieritas dapat dilihat

dari nilai toleransi dan nilai VIF (variance inflation factor). Jika terjadi

korelasi diantara variabel independen, maka terdapat problem

multikolonieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada

korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidak

adanya multikolonieritas pada model regresi adalah sebagai berikut :

Prosedur pengujian :
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1. Jika nilai VIF ≥ 10 maka ada gejala multikolonieritas

Jika nilai VIF ≤ 10 maka tidak ada gejala multikolonieritas

2. Jika nilai tolerance ˂ 0,1 maka ada gejala multikolonieritas

Jika nilai tolerance > 0,1 maka tidak ada gejala multikolonieritas

3. Pengujian multikolonieritas dilakukan melalui program SPSS

(Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS 19).

3.9 Metode Analisis Data

3.9.1 Regresi Linier Berganda

Duwi Prayitno (2010), mengatakan bahwa regresi linier berganda

adalah hubungan secara nilai dari dua variabel atau bahkan lebih

variabel independent dengan variabel dependent. Dalam mengetahui

dari sebuah hipotesis tersebut yang mempunyai pengaruh yang

signifikan anatra Pelatihan dan Pengawasan terhadap Produktivitas

Karyawan bagian sales, bisa menggunakan regresi linier berganda,

yaitu sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 et

Keterangan :

Y = Variabel dependen (Produktivitas)

a = Konstanta

b1, b2 = Koefisien regresi

X1 = Pelatihan

X2 = Pengawasan

Et = eror term (variabel pengganggu)
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3.10 Pengujian Hipotesis

3.10.1 Uji t

1. Pengaruh Pelatihan (X1) Terhadap Produktivitas Karyawan (Y)

Ho   = Pelatihan (X1) tidak berpengaruh terhadap Produktivitas

Karyawan (Y) Bagian Sales pada Auto 2000 Raden Intan

Bandar Lampung.

Ha   = Pelatihan (X1) berpengaruh terhadap Produktivitas

Karyawan (Y) Bagian Sales pada Auto 2000 Raden Intan

Bandar Lampung.

1. Kriteria pengujian dilakukan dengan :

Jika nilai thitung > ttabel (dk = n-2) maka Ho ditolak.

Jika nilai thitung ˂ ttabel (dk = n-2) maka Ho diterima.

2. Kriteria pengambilan keputusan :

Jika nilai sig ˂ 0,05 maka Ho ditolak.

Jika nilai sig > 0,05 maka Ho diterima.

2. Pengaruh Pengawasan (X2) Terhadap Produktivita Karyawan

(Y)

Ho = Pengawasan (X2) tidak berpengaruh terhadap Produktivitas

Karyawan (Y) Bagian Sales pada Auto 2000 Raden Intan

Bandar Lampung.

Ha = Pengawasan (X2) berpengaruh terhadap Produktivitas

Karyawan (Y) Bagian Sales pada Auto 2000 Raden Intan

Bandar Lampung.

1. Kriteria pengujian dilakukan dengan :

Jika nilai thitung > ttabel (dk = n-2) maka Ho ditolak.

Jika nilai thitung ˂ ttabel (dk = n-2) maka Ho diterima.

2. Kriteria pengujian dilakukan dengan :

Jika nilai sig ˂ 0,05 maka Ho ditolak.

Jika nilai sig > 0,05 maka Ho diterima.
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3.10.2 Uji F

Pegaruh Pelatihan (X1) dan Pengawasan (X2) Terhadap

Produktivitas Karyawan (Y)

Ho = Pelatihan (X1) dan Pengawasan (X2) tidak berpengaruh

terhadap Produktivitas Karyawan (Y) Bagian Sales Pada

Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung.

Ha = Pelatihan (X1) dan Pengawasan (X2) berpengaruh terhadap

Produktivitas Karyawan (Y) Bagian Sales Pada Auto 2000

Raden Intan Bandar Lampung.

Kriteria pengujian dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan hasil perhitungan F dengan kriteria sebagai

berikut :

Jika nilai fhitung > ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Jika nilai fhitung ˂ ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.

2. Menentukan nilai titik kritis untuk ftabel pada db1 = k-1 dan db2 =

n-k.

3. Menentukan dan membandingkan nilai probabilitas (sig) dengan

nilai α (0,05) dengan kriteria sebagai berikut :

Jika nilai sig ˂ 0,05 maka Ho ditolak

Jika nilai sig > 0,05 maka Ho diterima

4. Menentukan hasil dari uji hipotesis.


