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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kausalitas dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) penelitian 

kausalitas adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Hal ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Dalam 

penelitian ini, menggunakan penelitian kausalitas untuk mengetahui pengaruh 

pelatihan, komunikasi dan lingkungan kerja sebagai (variabel independent) 

terhadap kinerja karyawan sebagai (variabel dependent).  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi merupakan wilayah yang terdiri dari subyek/obyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diteteapkan oleh peneliti 

untuk ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini 

menggunakan populasi seluruh karyawan PT. Lexxa Data Indonusa yang mana 

populasi berjumlah 45 orang.  

 

3.2.2 Sampel  

Sampel adalah bagian yang diambil dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi penelitian (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini 

menggunakan salah satu teknik dalam probability sampling adalah simple random 

sampling. Simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari 

populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu (Sugiyono, 2018). Dengan menggunakan rumus slovin dalam 

penentuan pengambilan sampel, dengan rumus sebagai berikut.  
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Keterangan:  

n : Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

e : Batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

Dalam menggunakan rumus ini, menentukan berapa batas toleransi 

kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. 

Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan 

populasi. Dalam penelitian ini mengambil presentase batas kesalahan 

toleransi sebesar 5%. Dengan demikian penggunaan rumus slovin sebagai 

berikut : 

N = N / 1 + Ne2 

N = 45 / 1 + 45 (0,052)) 

N = 45 / 1 + (45 X 0,0025) 

N = 45 / 1,1125 

N = 40,44 

N =  40 

Jadi dalam penelitian ini diambil jumlah sampel sebesar 40 karyawan tetap 

pada PT LEXXA DATA INDONUSA.   

 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif 

merupakan data atau informasi yang di dapatkan dalam bentuk angka. Dalam 

bentuk angka ini maka data kuantitatif dapat di proses menggunakan rumus 

matematika atau dapat juga di analisis dengan system statistik. Sumber data 

penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:  
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3.3.1 Data Primer  

Menurut (Sugiyono, 2018) Data primer yaitu sumber daya yang diperolah 

dari objek penelitian. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari 

sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dengan observasi dan kuesioner yang dibagikan kepada 

karyawan PT LEXXA DATA INDONUSA. 

 

3.3.2 Data Sekunder 

Menurut (Sugiyono, 2018) Data sekunder yaitu sumber data yang 

diperoleh lewat orang lain atau dokumen lain. Dalam penelitian ini yang menjadi 

sumber data sekunder adalah studi pustaka diperoleh dari     jurnal, internet dan 

berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

3.4.1 Observasi 

Menurut (Widoyoko, 2014) menyatakan bahwa observasi merupakan 

suatu pengamatan secara sistematis terhadap fenomena ataupun gejala yang 

terdapat pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan 

observasi atau pengamatan langsung pada objek peneltian guna mencari 

permasalahan yang ada pada objek penelitian. 

 

3.4.2 Kuesioner 

Kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan 

cara memberi uraian pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab (Sugiyono, 2018). Pengumpulan data menggunakan kuesioner atau 

angket dengan cara menyebarkan pada responden guna mengetahui tanggapan 

atau informasi yang diketahuinya relevan dengan penelitian yang dilakukan.   
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3.4.3 Studi Pustaka 

Studi pustaka, menurut (Nazir, 2013) teknik pengumpulan data dengan 

buku, literatur, catatan, dan jurnal yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

Pengumpulan metode ini diperoleh dengan cara membaca berbagai literatur, 

jurnal penelitian terdahulu dan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini.  

 

3.5  Variabel, Operasional dan Pengukuran 

3.5.1 Variabel 

Variable penelitian adalah sebuah permasalahan sosial yang terjadi di 

sebuah tempat atau objek yang menjadi dasar atas permasalahan objek penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu:  

1) Variabel Independen (X)  

Variable independent adalah variabel yang menjadi penyebab ada 

atau tidaknya pengaruhnya terhadap variabel dependen. Dalam 

penelitian ini terdapat tiga variabel independent adalah Pelatihan (X1), 

Komunikasi (X2), dan Lingkungan Kerja (X3). 

2) Variabel Dependen (Y) 

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi karena 

adanya variabel Indepen. Variabel dependen dalam peneltian ini adalah 

Kinerja Karyawan (Y). Kinerja karyawan merupakan pencapaian 

karyawan selama bekerja dalam menyelesaikan tugas dan tanggung 

jawab dalam perusahaan. Kinerja karyawan yang tinggi akan 

membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya.  

 

3.5.2 Operasional 

Operasional penelitian adalah sebuah cara menemukan dan mengukur 

variabel-variabel yang ada di objek peneltiian dengan merumuskan secara singkat 

dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Konsep Indikator Referensi 

Pelatihan (X1) Pelatihan merupakan 

serangkaian aktivitas 

individu dalam 

meningkatkan 

keahlian dan 

pengetahuan secara 

sistematis sehingga 

mampu memiliki 

kinerja yang 

profesional di 

bidangnya. 

1) Instruktur 

2) Peserta 

3) Metode 

4) Materi 

5) Tujuan 

 

Mangkunegara 

(dalam Elizar, 2018) 

Komunikasi 

(X2) 

Komunikasi 

merupakan 

pertukaran informasi 

dari satu pihak ke 

pihak lain guna 

membantu dalam 

bekerja. 

1) Pemahaman 

2) Kesenangan 

3) Pengaruh 

Sikap 

4) Tindakan 

 

Suranto (dalam 

Dahlan, 2019) 

Lingkungan 

Kerja (X3) 

Lingkungan Kerja 

adalah segalah hal 

yang ada disekitar 

karyawan yang 

berpengaruh 

langsung ataupun 

tidak berpengaruh 

langsung dapat 

berupa lingkungan 

fisik dan lingkungan 

1) Penerangan 

2) Ruang Kerja 

3) Keamanan 

Kerja 

4) Hubungan 

Rekan Kerja 

5) Hubungan 

Karyawan 

Dengan Atasan  

 

Sedarmayanti 

(dalam Nainggolan, 

2021) 
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non fisik. 

Kinerja 

Karyawan (Y1) 

Kinerja karyawan 

merupakan 

pencapaian 

karyawan selama 

bekerja dalam 

menyelesaikan tugas 

dan tanggung jawab 

dalam perusahaan. 

1) Kualitas 

2) Kuantitas 

3) Ketepatan 

waktu 

4) Efektivitas 

5) Kemandirian 

 

Robbins (dalam 

Masrurotin et al, 

2021) 

 

3.5.3 Pengukuran  

Skala pengukuran variabel yang diteliti dalam penelitian ini menggunakan 

skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

responden terhadap fenomena social (Sugiarto, 2017). Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan pengukuran memakai skala pengukuran likert, Adapun 

pengukuran yang digunakan peneliti untuk mengukur tanggapan responden adalah 

skala likert. Cara pengukuran adalah dengan menghadapkan seorang responden 

dengan sebuah pertanyaan atau pernyataan dan kemudian diminta untuk 

memberikan jawaban. Jawaban skala dalam penelitian ini menggunakan skor 1 

sampai 5. Jadi dengan skala likert, digunakan 5 (lima) pilihan jawaban untuk 

setiap pertanyaan, skor bergeser antara nilai 1 sampai 5: 

1) Pilihan skor 1 (Sangat tidak setuju)  

2) Pilihan skor 2 (Tidak setuju)  

3) Pilihan skor 3 (Netral)  

4) Pilihan skor 4 (Setuju) 

5) Pilihan skor 5 (Sangat setuju) 
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3.6 Metode Analisis 

3.6.1 Uji Instrumen 

Uji instrument digunakan untuk menguji pernyataan atau pertanyaan di 

dalam kuesioner atau angket penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua 

pengujian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.  

 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas merupakan persamaan data-data yang dilaporkan oleh peneliti 

dengan data yang diperoleh langsung yang terjadi pada subyek penelitian. Uji 

validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner yang akan 

dipakai dalam penelitian. Teknik pengujian akan menggunakan teknik product 

moment dari pearson dalam menggunakan tingkat signifikansi 5%, untuk 

mengetahui keeratan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika R hitung ≥ 

R tabel dan nilai sig < 0,05 maka pertanyaan dinyatakan valid. Jika R hitung ≤  R 

tabel dan nilai sig > 0,05 maka pertanyaan dinyatakan tidak valid (Yusuf dalam 

Sari et al, 2021) 

 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah sebuah uji untuk mengukur sebuah kuesioner yang 

merupakan pernyataan dari indikator pada variabel independen dan dependen. 

Kuesioner atau angket dikatakan reliabel jika jawaban dari responden terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari periode waktu ke waktu. Teknik 

pengujian dengan menggunakan koefisien alpha Cronbach, Jika Cronbach’s 

alpha < 0,6 dinyatakan reliabilitas buruk, jika Cronbach’s alpha 0,6 – 0,79 

dinyatakan reliabilitas diterima, dan jika Cronbach’s alpha > 0,8 dinyatakan 

reliabilitas baik (Yusuf dalam Sari et al, 2021) 
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3.6.2 Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik dianggap penting, karena untuk mengetahui 

terpenuhinya syarat-syarat digunakan regresi berganda. Dalam penelitian ini, uji 

asumsi klasik yang digunakan adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji 

Heteroskedasitas. 

 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016:154). Model normalitas yang baik 

adalah yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam uji normalitas, 

penelitian ini menggunakan metode Kolmogrov Smirnov, dimana dalam metode 

ini terdapat ketentuan yaitu apabila Asymp. Sig KS > 0,05 (5%), maka data 

terdistribusi normal dan apabila Asymp. Sig KS < 0,05 (5%), maka data tidak 

terdistribusi normal. 

 

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui kemiripan antar variabel bebas 

(Independen) dalam sebuah model regresi (Nainggolan, 2021). Uji 

Multikolinieritas yang dilakukan untuk memastikan apakah didalam sebuah 

regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Jika nilai tolerance 

> 0,10 dan nilai VIF < 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas, tetapi jika nilai 

tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10,00 maka terjadi multikolinearitas dalam model 

regresi. 

 

3.6.2.3 Uji Heteroskedasitas 

Uji ini digunakan untuk melakukan pengujian terjadinya perbedaan pada 

varian residual satu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya 

(Nainggolan, 2021). Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidak adanya 

heteroskedastisitas dapat dilihat dari Grafik Scatterplot. Jika terdapat pola tertentu 
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pada Grafik Scatterplot SPSS, seperti titik - titik yang membentuk pola yang 

teratur (bergelombang, menyebar, kemudian menyempit), maka dapat 

disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika ada pola yang 

jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 dan Y maka 

indikasinya adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas.  

 

3.6.3 Uji Hipotesis 

3.6.3.1 Analisi Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini variable independen terdiri dari: Pelatihan (X1), 

komunikasi (X2), dan lingkungan kerja (X3) dengan variable dependen yakni 

kinerja karyawan (Y). Uji Regresi linier berganda digunakan untuk menguji 

pengaruh dari dua variabel atau lebih variabel independen terhadap variabel 

dependen Rumus sebagai berikut: 

Y = bo + b1X1 + b2X2 +b3X3+ e 

Keterangan:  

Y    = Kinerja Karyawan  

X1   = Pelatihan 

X2   = Komunikasi 

X3   = Lingkungan Kerja  

bo   = Konstanta (Intercept)  

b1..b2..b3   = Koefisien regresi  

e     = Error 

 

3.6.3.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis koefisien determinasi yang intinya untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi pada variabel dependen. Menurut 

(Ghozali, 2016) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R2) digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam rangka menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai 
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(R2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel independen memberikan informasi untuk memprediksi variasi dari 

variabel dependen. 

 

3.6.3.3 Uji T (Parsial) 

Uji statistik t pada dasarnya untuk menunjukkan pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi pada variabel dependen. 

Adapun kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut:  

1) Jika t hitung > t table dan Sig < 0,05 maka Ha diterima berarti ada 

pengaruh signifikan variabel independen secara individual terhadap 

variabel dependen.  

2) Jika t hitung < t table dan Sig > 0,05 maka Ha ditolak berarti tidak ada 

pengaruh signifikan variabel independen secara individual terhadap 

variabel dependen. 

  


