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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian dengan 

menggunakan bentuk kuantitatif adalah satu bentuk penelitian ilmiah yang 

mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena, serta melihat kemungkinan 

kaitan atau hubungan-hubungan antar variabel dalam permasalahan yang 

ditetapkan. Penelitian kuantitatif merupakan suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan 

keterangan mengenai apa yang ingin diketahui
38

. 

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan 

kuantitatif korelasional yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan 

prediktif dengan menggunakan teknik korelasi ataupun teknik statistika yang 

lebih canggih
39

. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data 

diperoleh secara langsung dari subjek penelitian sehingga memiliki 

tingkat akurasi tinggi, meskipun terkadang kurang efisien. Data didapat 
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dengan cara wawancara secara langsung ataupun secara kuisioner
40

. Data 

mengenai motivasi dan kinerja pada Bank Syariah Mandiri Malang 

Kantor Cabang Soekarno Hatta diperoleh dari wawancara dan 

penyebaran kuisioner pada karyawan. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh melalui pihak lain, bukan langsung dari objek 

penelitian. Data sekunder biasa berupa dokumentasi atau data laporan 

yang telah tersedia, sehingga memiliki efisiensi tinggi meski terkadang 

kurang akurat
41

. Dalam penelitian ini data sekunder berupa identitas 

perusahaan, dokumentasi dan annual report serta report lain. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah umum yang terdiri dari objek/subjek yang 

memiliki kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari
42

.Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi merupakan 

seluruh karyawan pada salah satu Bank Syariah besar di Malang dan telah 

memiliki banyak cabang, yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Soekarno Hatta yang berjumlah 30 orang. 
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2. Sampel 

Metode pengambilan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah metode total sampling atau sampling jenuh. Sampling jenuh 

menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Sesuai pernyataan 

tersebut, maka peneliti mengambil sampel seluruh karyawan Bank Syariah 

Mandiri Malang Kantor Cabang Soekarno Hatta yang berjumlah 30 orang. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis 

malakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Interview yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mewawancarai karyawan dari Bank Syariah Mandiri Malang Kantor 

Cabang Soekarno Hatta. Metode ini diperlukan guna mendapatkan 

gambaran lebih jelas mengenai hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh 

kuisioner. 

2. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atas pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya
43

. Dalam penelitian ini kuisioner disebarkan 

kepada seluruh karyawan di Bank Syariah Mandiri Malang Kantor Cabang 

Soekarno Hatta yang berjumlah 30 orang. 
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E. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah penjabaran kerja konsep agar dapat diteliti 

atau diukur melalui gejala-gejala yang ada
44

.  

1. Motivasi Kerja (X1) 

Motivasi kerja dalam penelitian ini berperan sebagai variabel independen atau 

bebas. Motivasi kerja merupakan hubungan timbal balik antara apa yang 

diharapkan karyawan dan yang didapatkan dari pekerjaan tersebut. Teori ini 

didasarkan pada hubungan antara usaha individu (harapan), kinerja individu 

(pertautan), dan hasil yang berhubungan dengan kinerja (nilai). 

2. Motivasi Islam (X2) 

Motivasi Islam berperan sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi 

adalah variabel yang berperan sebagai penguat atau pelemah hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen
45

. Motivasi Islam 

berpusat pada konsep diri sendiri. Tujuan utama dalam motivasi Islam 

ialah untuk membimbing menuju tahap kedamaian dimana individu 

digerakkan oleh tauhid dan iman, bekerja untuk kebaikan dan berkah dari 

Allah SWT dalam rangka untuk mencari pahala dan menjauhi dosa.  

3. Kinerja Karyawan (Y) 

Kinerja Karyawan berperan sebagai variabel dependen atau variabel 

terikat. Kinerja Karyaawan adalah perilaku yang dilakukan karyawan saat 
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berada dalam lingkungan kerja. Kinerja dalam Islam dibagi menjadi dua 

kategori, yaitu Itqan dan Ihsan 

Maka, indikator untuk masing masing variabel penelitian ialah 

sebagai berikut:  

Tabel 3.1 Tabel Indikator Variabel 

No. Variabel Penelitian Indikator Literatur 

1 
Motivasi Kerja 

(X1) 

 Harapan 

 Nilai 

 Pertautan 

Vroom in 

Pranav (2014) 

2 
Motivasi Islam 

(X2) 

 Iman 

 Niat Religius 

 Ketekadan 

Khair (2014) 

3 
Kinerja Karyawan 

(Y) 
 Ihsan 

 Itqan 
Khair (2014) 

 

F. Skala Pengukuran 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengukuran skala 

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

individo maupun kelompok mengenai sesuatu. Dalam skala likert, indikator 

variabel dijadikan tolak ukur dalam penyusunan alat pengukuran berupa 

kuisioner yang berisi pernyataan dan atau pertanyaan. Tabel skala likert yaitu: 

Tabel 3.2 Skala Likert 

Kriteria Skor 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Netral (N) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

 

G. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif yaitu 

dengan mengolah data yang diperoleh dari perusahaan tersebut, kemudian di 
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analisis dengan menggunakan landasan teori sebagai alat untuk memecahkan 

masalah yang di hadapi kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Berikut 

adalah langkah langkah prosedur penelitian yang harus dilalui : 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut
46

. 

Untuk menguji validitas kuesioner peneliti menggunakan metode korelasi 

Correlated Item-item Correlation dengan mengkorelasikan antara skor 

masing masing item pernyataan dengan skor total item pernyataan 

tersebut. Penentu valid instrumen jika probabilitas < 0,05 (α = 5%). 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner 

dikatakan realiabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu
47

.  Peneliti 

menggunakan software SPSS sebagai alat untuk mencari reliabilitas 

dengan metode Cronbach’s Alpha. Instrumen dari tiap variabel 

dinyatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

>0,60
48

. 

 

                                                             
46

 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 104. 
47

 Prabayu Budi Santosa, Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS (Yogyakarta: 

Andi Offset, 2005), hlm. 251. 
48

 Mudrajad Kuncoro, Metodologi Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 4, (Jakarta: Erlangga, 

2003), hlm. 58. 



31 
 

H. Teknik Analisa Data 

1. Moderated Regression Analysis (MRA) 

Moderated Regression Analysis atau uji interaksi adalah aplikasi khusus 

untuk regresi linier berganda dimana dalam rumus regresinya terdapat 

unsur interaksi (perkalian antara dua atau lebih variabel independen) 

dengan rumus sebagai berikut
49

 : 

                       

Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

digambarkan dengan persamaan berikut : 

           

Keterangan : 

a   = Konstanta 

Y  = Variabel Dependen (Kinerja Karyawan) 

    = Variabel Independen (Motivasi Kerja) 

     =  Koefisien Regresi 

e  = Standar Eror 

untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

yang dimoderasi oleh motivasi Islam, digunakan persamaan berikut : 
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Keterangan : 

Y  = Variabel Dependen (Kinerja Karyawan) 

a  = Konstanta 

X1 = Variabel Independen (Motivasi Kerja) 

X2 = Variabel Moderating (Motivasi Islam) 

b1, b2 = Koefisien Regresi 

e = Standar Eror 

I. Uji Hipotesis 

Pengujian Hiptesis Koefisien Regresi bertujuan untuk memastikan apakah 

variabel bebas yang terdapat dalam persamaan regresi secara parsial dan 

simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.Sesuai dengan hipotesis yang 

diambil, penelitian ini menggunakan uji t dan uji F sebagai alat uji hipotesis. 

1. Uji Signifikan Individu (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial atau individual pengaruh dari 

masing-masing variabel bebas yang dihasilkan dari persamaan regresi 

secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel terikat. Uji t memiliki 

kriteria sebagai berikut : 

a. Jika thitung < ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

b. Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

2. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menunjukan apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel 

dependen. Uji F memiliki kriteria sebagai berikut : 
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a. Jika Fhitung < Ftabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

b. Jika Fhitung > Ftabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Karena dalam penelitian ini terdiri dari beberapa variabel, maka digunakan 

uji koefisien determinasi untuk mengukur besar sumbangan dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar koefisien determinasi 

terkoreksi atau model regresi maka model yang didapatkan akan semakin 

baik. 
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Gambar 3.1 Akar Penelitian 

Bank Syariah Mandiri Malang Kantor 

Cabang Soekarno Hatta 

Variabel Independen 

Motivasi Kerja (X1) 

Motivasi Islam (X2) 

Variabel Dependen 

Kinerja Karyawan (Y) 

Uji Validitas 

Uji Reliabilitas 

Moderated Regression 

Analysis (MRA) 
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