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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Format Penelitian 

 Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis 

kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kuantitatif atau 

statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah digunakan.
28

 

 Format penelitian ini adalah eksplanasi. Format eksplanasi dimaksudkan 

untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau 

menjelaskan hubungan, pengaruh dari satu variabel terhadap veriabel yang lain. 

Dalam format eksplanasi peneliti menggunakan sampel dan hipotesis penelitian 

untuk diuji. 

 

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan kegiatan 

penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian ini 

bertempat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Malang Jl. Jaksa 

Agung Suprapto No.87, Rampal Celaket, Kota Malang, Jawa Timur. Pemilihan 

lokasi di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Malang dikarenakan 

salah satu bank yang menerapkan etos kerja Islami dalam operasionalnya. 
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C. Populasi dan Sampel 

1.  Populasi 

 Populasi adalah jumlah objek yang mempunyai kualitas atau karakteristik 

tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi 

bukan hanya orang saja, namun dapat berupa objek atau benda-benda alam 

lainnya. Populasi bukan sekedar jumlah saja tetapi juga meliputi sifat atau 

karakteristik dari objek atau subjek tersebut.
29

 Populasi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Karyawan Bank Tabungan Negara Syariah KC Malang yang 

berjumlah 50 karyawan. 

2.  Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah populasi tersebut. Apabila jumlah 

populasi terlalu besar dan membuat peneliti sulit untuk mempelajarinya maka 

peneliti dapat mengambil sampel dari populasi tersebut.
30

 Besarnya sampel 

ditetapkan dengan menggunakan rumus Slovin. Adapun rumus slovin adalah 

sebagai berikut:  

n = N 

 1+ N (e)
2 

Dimana: 

n  = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 

e  = Standart eros (%) 
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 Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh besarnya sampel sebagai 

berikut: 

n = 50 

 1+ 50 (0,05)
2 

 n = 44 

 Dengan menggunakan rumus slovin didapat jumlah responden dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 44 karyawan. Dalam penelitian ini teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan metode secara acak sederhana (simple 

random sampling) pada karyawan Bank Tabungan Negara Syariah KC Malang. 

 

D. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian merupakan obyek atau atribut yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari agar mendapatkan informasi 

sehingga dapat ditarik kesimpulan.
31

 Adapun variabel dari penelitian ini adalah: 

1) Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel 

terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Etos 

Kerja Islam (X1), dan Komitmen Organisasi (X2). 

2) Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat 

adalah Kinerja (Y). 
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E. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, 

maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

H1 = Diduga etos kerja Islami memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

 kinerja karyawan. 

H2 =  Diduga komitmen organisasi memberikan pengaruh yang signifik terhadap 

 kinerja karyawan. 

H3 = Diduga etos kerja Islami dan komitmen organisasi secara simultan 

 berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data.
32

 Sumbe data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Data primer 

 Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya. 

Adapun metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu dengan 

menyebarkan angket atau kuesioner. 

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 

pertanyaan kepada responden untuk kemudian dijawab.
33

 Kuisioner tersebut 

diberikan kepada karyawan Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang 

Malang. Kuisioner ini digunakan untuk menghimpun data tentang pengaruh etos 

kerja Islami (X1), dan komitmen organisasi (X2) terhadap kinerja karyawan (Y). 
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Skala pengukuran dalam kuisioner ini menggunakan skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi orang atau kelompok 

tentang fenomena dari suatu objek penelitian. Untuk penilaiannya sendiri maka 

jawaban dari kuisioner tersebut diberikan skor seperti tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Penentuan Skor Kuisioner 

No Jawaban Skor 

1 Sangat Setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Kadang-kadang 3 

4 Tidak setuju 2 

5 Sangat tidak setuju 1 

 Pada skala likert ini menampilkan gradasi jawaban dari sangat setuju yang 

diberi skor 5 sampai ke penilaian yang paling tidak setuju dengan skor 1 . Adapun 

pemilihan jawaban pada kuesionernya adalah bentuk checklist. 

2.  Data Sekunder 

 Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa literatur baik itu buku, 

jurnal, penelitian terdahulu, dan informasi dari internet yang dirasa cukup relevan 

dalam penelitian ini. 

 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1.  Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut.
34

 Pengujian dilakukan dengan teknik analisis korelasi produk moment. 
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      (  )(  )

√(     (  ) (     (  ) )
 

Keterangan: 

r : Koefisien korelasi produk moment 

N : Jumlah subjek uji coba 

∑x : Jumlah score butir pertanyaan 

∑x
2
 : Jumlah score butir pertanyaan kuadrat 

∑y : Jumlah score total 

∑y
2 : 

Jumlah score total kuadrat
 

∑xy : Jumlah perkalian butir dengan skor total 

2.  Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan handal atau 

reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Untuk mengukur reliabilitas menggunakan rumus alpha 

cronbach sebagai berikut: 
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Keterangan: 

r : Reliabilitas instrumen 

k : Banyaknya soal atau butir pertanyaan 

Vt
2 : 

Varian total 

 2

b  : Jumlah varia butir/item 
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H. Teknik Analisis Data (Statistik) 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif 

dengan menggunakan alat bantu statistic SPSS (Statistic Product and Service 

Solution). Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan untuk menguji 

hipotesis adalah model Analisis Regresi Linier Berganda. 

1.  Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik digunakan untuk memberikan kepastian bahwa 

persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketetapan dalam estimasi, tidak bias, 

dan konsisten. Uji ini digunakan untuk melihat ada tidaknya penyimpangan 

asumsi model klasik yakni dengan meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan 

heteroskedastisitas. 

a.  Uji Normalitas 

 Uji terhadap model regresi, apakah variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini bertujuan untuk 

mengetahui distribusi data yang akan digunakan dalam penelitian. Normalitas 

dapat dilihat melalui penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau 

melihat histogram pada residualnya.
35

 

b.  Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

korelasi antar variabel bebas (independen) suatu model. Variabel yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji ini juga untuk 

menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai 
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pengaruhpada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel 

independen.
36

Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF dan nilai tolerance. 

Nilai VIF harus berada antara 1-10 dan nilai tolerance harus lebih besar dari 0,10 

agar tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Rumus Variance Inflation 

Factors (Modul Ekonometrika, 2016): 

Mencari nilai R1
2
 dari fungsi empiris: 

                  

Mencari VIF dengan rumus: 

     
 

(    
  )

 

c.  Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitasdigunakan untuk menguji perbedaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilihat dengan pola gambar scatterplot. Regresi telah 

terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik yang ada akan membentuk pola tertentu 

yang teratur seperti bergelombang, melebar, menyempit dan ada pola tertentu. 

Sedangkan regresi tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0.
37

Uji heteroskedastisitas dapat dideteksi menggunakan uji 

spearman rho. Ketentuan uji speraman rho adalah sebagai berikut. 

Formulasi hipotesis: 

Ho:Homokedastisitas, P value  atau signivikan lebih besar dari 0,05 

Ha: Heteroskedastisitas. P value atau signivikan lebih kecil dari 0,05 
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2.  Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis data yang digunakan merupakan regresi linier berganda. Regresi linier 

berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen 

terhadap variabel dependen. Analisis data ini juga dapat digunakan untuk mengetahui 

bagaimana variabel dependen yang dapat diprediksi melalui variabel independen atau 

prediktor, baik secara parsial ataupun silmultan. Dengan demikian model regresi linier 

berganda dirumuskan dengan persamaan matematis yaitu sebagai berikut: 

Y= a + b1. X1 + b2. X2 … + e 

Keterangan: 

Y  : Variabel Dependen/ Variabel terikat (Kinerja) 

 X1,X2,  : Variabel Independen/ Variabel bebas (Etos Kerja Islami, dan  

     Komitmen Organisasi). 

 a  : Konstanta (nilai Y, apabila X1,X2 =0) 

b1,b2,  : Koefisien Regresi 

e  : eror  

 

3.  Uji Hipotesis 

a.  Uji F (Uji Simultan) 

 Pengujian secara simultan (Uji F) bertujuan untuk mengetahui apakah 

semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Dalam pengujianini dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai F hitung dengan F tabel.
38
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Ho : Jika Fhitung < Ftabeldan nilai Sig > α. Maka variabel independen secara 

 simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabledependen atau 

 terima Ho. 

Ha : Jika Fhitung > Ftabel, dan nilai Sig < α= 0,05. Maka variabel independen 

 secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

 dependen atau terima Ha. 

 Menentukan daerah penerimaan Ho dan Ha dengan menggunakan distribusi F 

dengan tingkat kepercayaan (α) = 5%. Untuk mencari F hitung dengan rumus:
39

 

Fh =         R
2
/k 

      (1-R
2
) / (n-k-1) 

Keterangan: 

R
2
 = Koefisien determinasi 

k = Jumlah variabel independen 

n = Jumlah anggota sampel 

Nilai F hitung kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel dengan dk pembilang 

=2 dan dk penyebut = (n-k-1). 

b.  Uji T ( Uji Parsial) 

 Uji statistik t pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel penjelas/independen terhadap variabel dependen secara parsial 

apakah berpengaruh signifikan atau tidak.
40

 Untuk melihat hipotesis uji t 

dilakukan dengan membandingkan thitung dan ttabel dengan tingkat kesalahan atau 

level signifikan (α) = 0,05  dan derajat kebebasan (df)= n-k. 
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Rumus t hitung:
41

 

t= r√n-2 

√1 - r
2

Kaidah pengujian signifikansi t hitung >t tabledengan taraf kesalahan 5% dengan 

derajat kebebasan (dk)= n-k adalah sebagai berikut: 

Ho: Jika thitung <ttabeldengan df= (n-k), maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Ha: Jika thitung >ttabeldengan df= (n-k), maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Keterangan: 

df = degree off freedom 

n = Banyaknya Observasi 

k = Banyaknya variabel X 

c. Koefisien Determinasi (R
2
)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar 

persentase sumbangan pengaruh serentak variabel-variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol hingga satu. 

Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.
42

 Uji R
2 

dirumuskan dalam

presentase yang nilainya berkisar antara 0≤R
2
≤1 dengan kriteria sebagai berikut:

 Jika nilai R
2
 mendekati 0 menunjukan pengaruh yang semakin kecil.

 Jika nilai R
2
 mendekati 1 menunjukan pengaruh yang semakin kuat.

Formula untuk menghitung koefisien determinasi adalah sebagai berikut: 

   (
 (  )(  )

√(   (  ) (   (  ) )
) 2
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I.   Kerangka Penelitian 

Gambar 3.1 

Alur Penelitian 
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