
40 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis  Penelitian 

Menggunakan jenis  metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif  ini bisa 

dinamakan dengan metode tradisional, karena sudah cukup lama digunakan 

sebagai tradisi metode untuk penelitian. Metode ini juga sudah memenuhi kaidah-

kaidah ilmiah secara konkrit/ empiris obyektif, terukur, rasional, serta sistematis. 

Metode ini disebut metode kuantitatif karena bentuk penelitiannya berupa angka-

angka dan analisisnya menggunakan statistik.
49

 

B. Pendekatan  Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan metodependekatan penelitian 

survey,  ini digunakan untuk mendapatkan data dari suatu tempat tertentu yang 

alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti sedang melakukan perlakuan seperti 

pengumpulan data, seperti dengan mengedarkan kuesioner, tes wawancara 

terstruktur.
50

 

C. Jenis dan sumber data  

Dalam penelitian ini, menggunakan data primer data yang berasal dari 

sumber perorangan. Seperti pengisian kuesioner .
51
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D. Definisi Operasional  

1. Motivasi Kerja Islam 

Jenis variabel X1 adalah Motivasi Kerja Islam definisi dari Motivasi 

Kerja Islam adalah bentuk dorongan yang mempengaruhi sikap tenaga kerja 

dalam bekerja. Menggunakan skala likert. Indikator dari variabel X1 Motivasi 

Kerja Islam adalah sebagai berikut
52

 :  

1. Taqwa dalam bekerja 

2. Ikhlas dalam bekerja 

3. Motivasi ibadah 

4. Motivasi muammalah 

2. Budaya Kerja Islam 

Jenis variabel X2 adalah Budaya Kerja Islam definisi dari Budaya Kerja 

Islam adalah Budaya adalah bentuk  nilai, pemikiran karakter, yang 

mempengaruhi tentang perilaku, serta kebiasaan seseorang dalam melakukan 

bekerjakemudian menggunakan skala likert serta indikator dari variabel X2 adalah 

sebagai  

berikut
53

 : 
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1. Shiddiq (jujur) 

2. Istiqomah 

3. Fathanah 

4. Amanah 

 

3. Produktifitas Kerja Karyawan 

Jenis variabel Y adalah Produktivitas Kerja Karyawan definisidari  

Produktivitas Kerja Karyawan adalah Produktivitas kerja karyawan adalah kata 

yang besar artinya. Ia akan dapat diterapkan kepada hasil keluaran dari masing-

masing individu, organisasi, industri (kelompok dari perusahaan-perusahaan yang 

akan memproduksi suatu keluaran atau produk yang sama)
54

. Menggunakan skala 

likert.  indikator dari budaya kerja islam adalah sebagai berikut
55

 : 

1. Kemampuan Diri Pada Seseorang 

2. Pengorbanan Seseorang 

3. Sikap Mental 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari satu obyek yakni   

sudah ditetapkan oleh peneliti, kemudian ditarik kesimpulan.
56

 Populasi 
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dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada di Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Lawang sejumlah 19 orang karyawan. 

 

 

          

 

2. Sampel  

Teknik sampling disini adalah menggunakan teknik sampling non 

probability dimana tidak memberikan peluang sama bagi setiap anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel.
57

 Menggunakan sampling jenuh teknik 

penentuan sampelnya menggunakan semua anggota populasi dan digunakan 

sebagai sampel semua. Karena jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 

orang atau responden, dimana peneliti menggunakan sampel semua anggota 

karyawan pada Bank syariah mandiri kantor cabang lawang dijadikan sampel 

semua sejumlah 19 orang. 
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 Populasi   

 1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15  

 Sampel   

 1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15  
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F. Teknik Pengumplan Data 

Teknik pengumpulan data disini menggunakan kuesioner atau angket 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner juga 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti dengan pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari jawaban 

responden. dimana angket kuesioner disini yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden atau 

karyawan yang ada di bank syariah mandiri lawang.  

G. Teknik Analisis Data (statistik) 

Kemudian menggunakan analisis uji asumsi klasik, analisis regresi linear 

berganda dan uji hipotesis. Analisis tersebut digunakan untuk mengukur apakah 

pada pengaruhnya motivasi kerja Islam dan budaya kerja Islam terhadap 

produktivitas karyawan pada bank syariah mandiri. 

1.  Analisis Regresi Linear Berganda  

Model analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. 

Analisis linier berganda merupakan metode analisis yang tepat, penelitian ini 

melibatkan satu variabel terikat dan dua variabel bebas. Analisis regresi linier 

berganda ini digunakan untuk memutuskan naik turunnya nilai dari variabel 

dependen yang dapat dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan keadaan 

variabel independen. Dimana penelitian ini variabel bebasnya adalah motivasi 

kerja Islam dan budaya kerja Islam. Sedangkan variabel terikatnya adalah 
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produktivitas kerja karyawan. Bila dimasukkan kedalam rumus regresi linier 

berganda, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut:  

 

Y = α +       +       +     + e 

Diketahui  

Y  =   variabel terikat (produktivitas kerja karyawan) 

    =  variabel bebas motivasi kerja islam 

    =  variabel bebas budaya kerja islam  

a   =  koefisien regresi (konstanta)  

                    =  koefisien regresi 

e    = variabel pengganggu 

2. Uji Validitas Data 

Validitas adalah sebuah bukti bahwa instrumen, teknik, suatu proses yang  

digunakan untuk mengukur sebuah konsep serta benar-benar mengukur satu 

konsep yang ingin ditujukan.
58

 Uji validitas ini bertujuan untuk mengukur valid 

tidaknya suatu item pernyataan. Sedangkan uji reliabilitas di sini bertujuan untuk 

mengukur konsisten tidaknya dari jawaban seseorang terhadap item-item 

pertanyaan di dalam sebuah kuesioner.   

Untuk mengukur valid dan tidak validnya dalam suatu kuesioner 

digunakan dalam uji validitas untuk mengukur apakah pertanyaan yang ada dalam 

kuesioner benar-benar digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Metode 

yang sering digunakan dalam uji ini adalah dengan metode corelated item-item 
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corelation. Dengan cara korelasi antara skor masing-masing item pertanyaan 

menggunakan skor dengan total item pertanyaan itu. Uji reliabilitas akan 

dikatakan valid jika probabilitas <0,05 (α =  5%). 

 

3. Uji Reliabilitas  

Sekaran (2006) menyatakan bahwa keandalan (reliability) terhadap suatu 

pengkuran menunjukkan sejauh mana pengkuran tersebut dilakukan tanpa bias 

(bebas dari kesalahan - error free). Oleh karena itu, menjamin pengukuran secara 

konsisten serta lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrument juga perlu 

dilakukan. dalam penguujian ini menggunakan metode reliabilitas ini adalah 

metode cronbach’s alpha dengan taraf antara 0,00-1,00. Jika data tersebut 

mendekati signifikan 0,00-1,00. Maka data tersebut dikatakan reliable.
59

 

4. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini adalah sebagai persyaratan test yang digunakan saat 

sebelum hipotesis dilakukan pengujian.
60

 

1) Uji Normalitas 

 Uji normalitas adalah digunakan supaya mengetahui apakah distribusi 

dari sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Yang berarti data 

yang berbentuk lonceng atau yang mempnyai bentuk. Pola seperti distribusi 

normal.
61
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2) Uji Multikolinieritas  

Menurut anderson Uji multikolinieritas adalah digunakan untuk 

mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independen pada model regresi, 

korelasi antar independen variabel (IV) (r > 0,8). Akan lebih lagi jika ( r <0,5 ). 

Sebab, makin kecil  korelasi antar independen variabel makin baik untuk model 

regresi yang akan digunakan.
62

 Untuk mengambil keputusan aada ketentuan 

sebagai berikut: 

 Dengan ketentuan jika nilai VIF > 5, maka terjadi multikolinearitas, nilai 

condition index dengan ketentuan. Jika nilai condition index > 5, maka terjadi 

multikolinieritas 

 Nilai korelasi antara variabel bebas dengan ketentuan jika nilai koefisien 

korelasi antara variabel bebas > 0,7 atau kurang dari, maka terjadi 

multikolinieritas.
63

 

3) Uji Heteroskedasitas  

Uji heteroskeastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi serta syarat yang harus 

dipenuhi dalam model regresi dengan tidak adanya gejala heteroskedastisitas. 

Pengujian heteroskedastisitas ini pola scatter plot yang dihasilkan melalui SPSS.
64

 

Cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas: 
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 Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik. Yang ada membentuk suatu pola 

yang tertentu serta teratur. (gelombang, melebar setelah itu menyempit), maka 

it telah terjadi heteroskedastisitas. 

 Jika ada pola yang jelas, dan titik-titik yang menyebar di atas dan dibawah 

angka 0 pada sumbuh Y maka itu tidak terjadi heteroskedastisitas.
65

 

 

4) Uji Autokorelasi  

Uji autokrelasi digunakan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya dari 

asumsi klasik autokorelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan 

dengan pengamatan lain dalam model regresi. Untuk mengetahui adanya 

autokorelasi adalah dari besarandurbin watson (uji DW). Sedangkan hipotesisyang 

akan diuji adalah: 

  : tidak terdapat korelasi ( r = 0 ) 

  :  terdapat korelasi ( r ≠ 0 ) 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi.
66

 

5. Uji Hipotesis  

1) Pengujian secara parsial (Uji t Statistik) 

Dimana uji t ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh. 

Independen secara individual. Dalam menjelaskan variabel tersebut. Pengujian ini 

dilakukan dengan secara signifikan level 0,05 (α = 5%), dalam penerimaan atau 

penolakan hipotesis akan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 
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 Jika nilai signifikan > 0,05 dan         < dari        hipotesis ditolak. Atau 

koefisien pada regresi tidak signifikan. Yang artinya secara parsial independen 

tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

 Jika nilaisignifikan ≤0,05 dan         > dari       , maka hipotesis diterima, 

atau koefisisen regresi signifikan. Yang berarti bahwa secara parsial variabel 

independen ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

2) Pengujian secara simultan ( Uji F Statistik ) 

Dalam bukunya dimana pengujian ini secara simultan (uji f). Dilakukan 

untuk mengetahui apakah ada semua variabel independen yang berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan signifikan pada level 0,05 (α = 5%) adapun kriteria dalam 

melakukan jika  F sebagai berikut: 

 Jika tingkat signifikan lebih besar dari tingkat keyakinan (α = 0,05) dan nilai 

        <  dari        maka semua variabel independen tidak mempunyai 

pengaruh signifikan secara sama-sama terhadap variabel dependennya. 

 Jika tingkat signifikasinya lebih kecil dari tingkat keyakinan (α = 0,05) dan 

nilai         < dari       , maka seluruh variabel independen mempunyai 

signifikan secara sama-sama terhadap dependennya.
67

 

3) Koefisien Determinasi  
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Koefisien determinasi (  ) untuk mengetahui presentase sumbangan 

pengaruh secara sama-sama variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Nilai 

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

berarti besarnya presentase sumbangan      dan    terhadap varian (naik turun) 

Y secara bersama-sama adalah 100% utnuk memprediksikan variabel bebas.  

 

 

 

 

 

 

 

 


