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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka jenis dan pendekatan penelitian data yang digunakan 

dalam proposal ini adalah sebagai berikut:  

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Margono, 

penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan 

mengenai apa yang ingin kita ketahui. Terkait dengan itu, jenis penelitian ini 

dikembangkan dalam pendekatan eksplantif yaitu menjelaskan hubungan 

dari beberapa variabel bebas dan tak bebas pada penelitian. 

Data Kuantitatif yaitu data penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data yang bersifat kuantitatif maupun statistic 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
1

2. Sumber Data

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian

dengan survei lapangan yang menggunakan alat pengukuran maupun

pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang

dicari. Data yang diperoleh seputar pelatihan kerja karyawan yang

1
 Sugiyono, Metodode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 

hal:8 
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diperoleh dengan menyebarkan kuisioner pada karyawan Bank BRI 

Syariah KC Kediri.
2
 

b. Data Sekunder adalah Data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.
3
 

3. Pendekatan Penelitian Field Research 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research dengan 

pendekatan kuantitatif. Krik dan Miller mendefinisikan penelitian 

kualitatif sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik 

dalam kawasannya maupun dalam peristihannya.
4
 

  Dalam penelitian ini ditunjang pula dengan library research 

(kepustakaan) yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau literatur 

yang berkaitan dengan pembahasan.
5
 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasionall 

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang didefinisikan secara 

operasional sehingga dapat dijadikan petunjuk dalam melakukan penilaian 

selain itu sebagai petunjuk yang membaca.
6
 

1. Variabel Independen (X) 

Adalah variabel bebas yang tidak tergantung pada variabel lainnya 

atau bisa disebut sebagai variabel yang mempengaruhi variabel 

                                                           
2
 Anwar Sanusi, Metodoogi Penelitian Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal:115 

3
 Mudrajat Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal:148 

4
 Lexy J Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya: 2006), hal: 4 

5
 Lexy J Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya: 2006), hal:4 

6
Roni Saliding”Analisis Pengaruh Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada 

PT.Erajaya Swasembada”  Jurnal Skripsi, (Januari, 2012),  hal:50-51 
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dependen. Pada penelitian ini berupa pelatihan karyawan yang 

didefinisikan sebagai segala bentuk upaya yang digunakan untuk 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

Berdasarkan indikator berikut : 

a.  Pelatihan (X1) 

Pelatihan kerja adalah segala kegiatan untuk meningkatkan kinerja 

individu/pegawai sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang 

dipegangnya. Indikator pelatihan kerja menurut Siagian
7
 : 

1) Pengetahuan  

Pengetahuan merupakan semua milik atau isi pikiran. Dengan 

demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia. 

Dengan adanya pengetahuan yang cukup akan membantu pekerjaan 

yang dilakukan cepat selesai selain itu juga dengan hasil yang baik. 

2) Kemampuan berfikir 

Dengan adanya kemampuan yang sepadan dengan pekerjaan 

yang dilaksanakan maka pekerjaan akan mendapatkan hasil yang 

maksimal dan baik. 

3) Sikap  

Merupakan kecenderungan merespon sesuatu secara konsisten untuk 

mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan objek 

tertentu. Sikap yang baik dalam menghadapi suatu masalah akan 

membantu dalam kelancaran pekerjaan yang dilakukan. 

 

                                                           
7
 Siagian, Sondang P,Manajemen Sumber Daya Manusia,(Jakarta :Salemba Empat: 2004), hal:89 
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4) Kecakapan 

Karyawan yang memiliki kecakapan dalam melaksanakan tugas akan 

mempengaruhi hasil yang didapat nantinya. 

2. Variabel Moderating 

Variabel moderating adalah variabel yang dapat sebagai 

memperkuat atau memperlemah variabel independen dengan variabel 

dependen yang mempengaruhi sifat atau arah antara variabel dengan 

kemungkinan positif atau negartif. Model hubungan regresi dengan 

moderating dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

  

 

Gambar 3.1 

Pada gambar diatas variabel X2 merupakan variabel moderating, 

karena dapat melemahkan atau memperkuat hubungan antara variabel X1 

dengan Y. Artinya semakin kuat X1 dan X2 maka semakin kuat juga Y, 

dan sebaliknya pula semakin rendah X1 dan X2 maka semakin rendah pula 

Y.
8
  

Variabel moderating pada penelitian ini yaitu Etos Kerja Islam. 

Toto Tasmara
9
 menjelaskan bahwa etos kerja muslim sebagai sikap 

kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa 

bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakan 

kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu meninivestasi dari amal 

                                                           
8
 Indriantoro , N dan B.Supomo, “Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen”,  

(Yogyakarta : BPFE 1999), hal:63-68 
9
 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami, Gema Insani, 2004, hal:24 

X1 Y 

X2 
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shaleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. 

Dengan demikian etos kerja islam bisa didefinisikan sebagai aktivitas 

yangg dilakukan oleh muslim dengan mengerahkan segala kemampuan 

yang dimilikinya untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba Allah 

SWT, yang melahirkan hasil pekerjaan yang baik dan bermanfaat tidak 

hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain. Sehingga variable etos 

kerja islam dapat diukur dengan menggunakan : 

a. Ash-Sholih (baik dan bermanfaat) 

b. Al- Ihsan (melakukan yang terbaik atau lebih baik) 

c. Al- Mujahadah (bekerja keras dan optimal) 

d. Tanafus dan Taawun (berkompetisi dan tolong menolong) 

e. Mencermati nilai waktu 

f. Sifat 

3. Variabel Dependen (Y) 

Adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Penelitian 

dependen ini adalah produktivitas kerja karyawan.
10

 Produktivitas kerja 

karyawan adalah keberhasilan karyawan PT. BRI Syariah KC Kediri 

dalam melakukan pekerjaannya. Keberhasilan tersebut bisa dilihat dari 

hasil kerja keras yang dicapai karyawannn tersebut. Produktivitas kerja 

PT. BRI Syariah KC Kediri diukur dengan dua indikator yang 

dikembangkan oleh Umar
11

 yaitu: 

                                                           
10

Roni Saliding”Analisis Pengaruh Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada 

PT.Erajaya Swasembada”  Jurnal Skripsi, (Januari, 2012),  hal:50-51 
11

Umar, Husein,Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis,(Jakarta: Rajawali 2005), hal:35 
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a. Efektivitas yang menuju kepada pencapaian untuk kerja yang 

maksimal merupakan pencapaian target yang berkaitan dengan 

kualitas, kuantitas, dan waktu. 

b. Efisiensi berkaitan dengan upaya membandingkan input dengannn 

realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut 

dilaksanakan. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

 Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen dari seluruh elemen 

yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik 

serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang 

sebagai sebuah penelitian.
12

 Populasi (objek) dalam penelitian ini adalah 

Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) sebanyak 40 orang. Dengan begitu 

jumlah responden yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 40 orang. 

2. Sampel  

 Jumlah sampel yang dilakukan dengan menggunakan Teknik total 

sampling. Teknik total sampling yaitu Teknik pengambilan sampel dimana 

jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling 

karena menurut Sugiono jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh 

populasi dijadikan sampel penelitian. Jadi sampel dari penelitian ini adalah 

seluruh karyawan Bank BRI Syariah KC Kediri.
13

 

 

 

                                                           
12

 Safitri Indriyani , “Pengaruh Pelatihan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan pada PT.Paradise Island Furniture.” Jurnal Skripsi,(Oktober, 2015), hal:45 
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Adminitrasi, (Bandung: Alfabeta,2014), hal:162 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : 

1) Teknik angket/kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan dataayang dilaksanakan 

dengan memberi seperangkat pertanyaan maupun pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu 

apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok 

digunakan jika jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang 

luas. Kuesioner dapat berupa pernyataan tertutup maupun terbuka,bisa 

diberikan kepada responden secara langsung maupun dikirim melalui pos, 

atau internet. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup 

atau terbuka dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim 

melalui pos, atau internet
14

. 

Angket penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data responden 

dan variabel penelitian yaitu peningkatan produktivitas kerja karyawan. Dalam 

penelitian ini menggunakan angket tertutup yang berisi alternatif jawaban 

sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sesuai. 

E. Teknik Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan jenis pengukuran skala likert (Likert’s 

Summted Rattings). Skala likert digunakan untuk mengukur pendapat, sikap 

dan persepsi seseorang atau kelompok orang mengenai gejala maupun 

fenomena. Skala ini pada dasarnya dari data kuantitatif dalam skala likert, 

                                                           
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Adminitrasi, (Bandung: Alfabeta,2014), hal:162 
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variabel yang akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel, 

kemudian indikator variabel tersebut dijadikan tolak ukur dalam penyusunan 

instrument pengukuran berupa kuisioner yang berupa pertanyaan atau 

pernyataan. Berikut adalah table skala likert: 

Table 3.1 

Skala Likert 

Kriteria Skor 

Sangat tidak setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Ragu-ragu (N) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

 

F. Uji Instrument  

1. Uji validitas 

Priyanto mengemukakan bahwa validitas adalah ketepatan atau 

keceratan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji 

validitas sering digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam 

kuisioner atau skala, apakah item-item pada kuisioner tersebut sudah tepat 

dalam mengukur apa yang ingin diukur. Untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuisioner digunakan uji validitas. Uji validitas mengukur 

apakah pertanyaan yang ada dalam kuisioner yang digunakan betul-betul 

untuk mengukur apa yang ingin diukur. Metode yang sering digunakan 

dalam pengujian validitas ini adalah dengan metode korelasi Correlated 

Item-item Correlation. Dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-

masing item pertanyaan dengan skor total item pertanyaan tersebut. 

Instrumen dinyatakan valid jika probabilitas <0,05 (α = 5%)
15

 

                                                           
15

 Duwi Priyanto, Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS, (Yogyakarta: Mediakom, 2010), 

hal:90 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah pengaruh yang digunakan dapat di andalkan dan tetap konsisten 

jika pengukuran tersebut diulang. Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila diukur 

dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dan menggunakan alat ukur 

yang sama. Metode yang digunakan dalam uji reliabilitas ini adalah 

Cronbach’s Alpha dengan taraf signifikan antara 0,00- 1,00. Jika data 

mendekati taraf signifikan 0,00-1,00 maka data dikatakan reliabel.
16

 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala  

 Rentang skala digunakan untuk mengur variable yang diteliti yaitu 

produktivitas kerja, pelatihan kerja, dan etos kerja islam PT. BRI Syariah 

KC Kediri, dengan rumus sebagai berikut: 

   
      

 
 

Dimana : 

RS = Rentang Skala 

n    = Jumlah sampel 

m   = Jumlah alternative jawaban tiap sampel. 

 Berdasarkan rumus tersebut dan jumlah sampel yang ada maka didapatkan 

perhitungan sebagai berikut: 

                                                           
16

 Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, (Yogykarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal:83 
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 Berdasarkan perhitungan diperoleh rentang skala sebesar 28, dengan 

demikian skala penelitian setiap kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Rentang Skala Pelatihan Kerja, Etos Kerja Islam, dan Produktivitas Kerja 

Rentang 

Skala 

Pelatihan 

Kerja 

Etos Kerja 

Islam 

Produktiviras 

Kerja 

35 – 62 Sangat Buruk Sangat Rendah Sangat Rendah 

63 – 90 Buruk Rendah Rendah 

91 – 118 Cukup Cukup Cukup 

119 – 146 Baik Tinggi Tinggi 

147 – 174 Sangat Baik Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

 

2. Moderrated Regression Analysis (MRA) 

 Moderated Regression Analysis menggunakan pendekatan analitik yang 

mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk 

mengontrol pengaruh variable moderator. Variable moderator merupakan 

variable independent yang akan memperkuat ataupun memperlemah 

variable independent lain terhadap variable dependen.
17

 

 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan pelatihan kerja 

terhadap produktivitas kerja karyawan digambarkan dengan persamaan 

regresi sebagai berikut:  

                 

Keterangan: 

a = Konstanta 

Y = Variabel Critrrion (variabel produktivitas kerja karyawan) 

   = Variabel Predictor (variabel pelatihan kerja) 
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 Imam Ghozali, Analisis Multivariate dengan Program SPSS, (Semarang: BP Undip, 2018), 221 
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    = Koefisien Regresi 

e = Standart Error 

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan pelatihan dan 

etos kerja islam terhadap produktivitas kerja karyawan digambarkan 

dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

                 
Keterangan: 

a = Konstanta 

Y = Variabel Critrrion (variabel produktivitas kerja karyawan) 

   = Variabel Predictor (variabel pelatihan kerja) 

   = Koefisien Regresi 

Z = Variabel moderator (variabel etos kerja islam) 

e = Standart Error 

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan pelatihan 

kerja terhadap produktivitas kerja karyawan yang dimoderasi oleh etos 

kerja islam, sebagai berikut:   

                          

Keterangan: 

a = Konstanta 

Y = Variabel Critrrion (variabel produktivitas kerja karyawan) 

   = Variabel Predictor (variabel pelatihan kerja) 

   = Koefisien Regresi 

Z = Variabel Moderator (variabel etos kerja islam) 

  *z = Variabel pelatihan kerja * Variabel Etos kerja islam 

e = Standart Error 
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H. Pengujian Hipotesis 

Menurut Ghozali, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai 

aktual dapat dinilai dengan godness offit-nya. Secara statistik setidaknya ini dapat 

diukur dari nilai koefisien determinasi      , nilai statistik F dan nilai statistik t. 

18
Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik jika nilai uji statistiknya 

berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak), sebaliknya disebut tidak 

signifikan bila uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima.
19

 

1. Uji Parsial (Uji t) 

Untuk menentukan koefisien spesifik dimana yang tidak sama 

dengan nol, uji tambahan diperlukan yaitu dengan menggunakan uji t. 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen. Ghozali
20

 Signifikansi koefisien parsial ini 

memiliki distribusi t dengan derajat kebebasan n-k-l, dan signifikan 

padaα= 0,05. Perbedaan uji t regresi berganda dengan lebih dari satu 

variabel independen dengan regresi sederhana hanya satu variabel 

independen terletak pada besarnya derajat degree of fredom (df) dimana 

untuk regresi sederhana df-nya sebesar n-2 sedangkan redresi berganda 

bergantung dari jumlah variabel independen ditambah dengan konstanta 

yaitu n-k. Prosedur uji t pada koefisien regresi parsial pada regresi 

berganda sama dengan prosedur uji koefisiensi regresi sederhana.
21
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 Imam Ghozali, Analisis Multivariate dengan Program SPSS, (Semarang: BP Undip, 2013), 

hal:160 
19

 Soraya Eka Ayudiati, Analisis Pengaruh Locus of Control terhadap Kinerja dengan Etika Kerja 

Islam sebagai variabel Moderating (Studi pada Karyawan tetap Bank Jateng Semaran, Jurnal 

Skripsi, (Universitas Diponegoro: Juni,2010), hal:30 
20

 Imam Ghozali, Analisis Multivariate dengan Program SPSS, (Semarang: BP Undip, 2013), 

hal:160 
21

 Agus Widarjono,Ph.D, Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN,2013), hal:64 



58 
 

2. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan suatu model Uji signifikan 

ini meliputi pengujian signifikan persamaan regresi secara keseluruhan 

serta koefisien regresi parsial spesifik.
22

 Hipotesis nol untuk uji F adalah 

bahwa koefisien determinasi majemuk dalam populasi       sama 

dengan nol (Ho :     = 0). Uji keseluruhan dapat dilakukan dengan 

menggunakan statistik F. 

F = 
     

               
 

Uji keseluruhan tersebut memiliki distribusi F dengan derajat 

kebebasan k dan (n-k-l). Jika hipotesis nol keseluruhan ditolak, satu atau 

lebih koefisien regresi majemuk populasi mempunyai nilai tidak sama 

dengan nol. 

Uji F parsial meliputi pengurangan jumlah total kuadrat regresi S 

sreg menjadi komponen-komponen yang terkait dengan masing-masing 

variabel independen. Dalam pendekatan yang standar, hal ini dilakukan 

dengan mengasumsikan bahwa setiap variabel independen telah 

ditambah kedalam persamaan regresi setelah seluruh variabel independen 

lainnya disertakan. Kenaikan dari jumlah kuadrat yang dijelaskan, yang 

disebabkan oleh penambahan sebuah variabel indepen   , merupakan 

komponen variasi yang disebabkan variabel tersebut dan disimbolkan 

dengan     . 

                                                           
22

 Imam Ghozali, Analisis Multivariate dengan Program SPSS, (Semarang: BP Undip, 2013), 

hal:160 
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Signifikansi koefisien regresi parsial untuk variabel, diuji dengan 

menggunakan statistik F inkremental.
23

 

F = 
        

             
 

 

G.  Uji Koefisien Determinasi       

Koefisien determinasi       pada intinya digunakan mengukur seberapa 

jauh kemampuan sebuah model menerangkan variasi dependen.
24

 Nilai koefisien 

determinasi yaitu  antara nol dan satu. Nilai       yang kecil berati kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen
25

. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi       yaitu bisa terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukan ke dalam model. Setiap penambahan 

satu variabel independen, maka       pasti meningkat tidak peduli apakah variabel 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh 

karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted 

     pada saat mengevaluasi mana modelregresi terbaik. Tidak seperti      , nilai 

adjusted       bisa naik maupun turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan kedalam model. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

adjusted      agar tidak bisa terjadi  dalam mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen.
26

  

                                                           
23

 Soraya Eka Ayudiati, “ Analisis Pengaruh Locus of Control terhadap Kinerja dengan Etika 

Kerja Islam sebagai variabel Moderating (Studi pada Karyawan tetap Bank Jateng Semarang”, 

Jurnal Skripsi, (Universitas Diponegoro: Juni,2010), hal:30 
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 Imam Ghozali, Analisis Multivariate dengan Program SPSS, (Semarang: BP Undip, 2013), 

hal:97 
25

 Imam Ghazali, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 

hal:125 
26

 Soraya Eka Ayudiati, “ Analisis Pengaruh Locus of Control terhadap Kinerja dengan Etika 

Kerja Islam sebagai variabel Moderating (Studi pada Karyawan tetap Bank Jateng Semarang”, 

Jurnal Skripsi, (Universitas Diponegoro: Juni,2010), hal:30 
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Akar Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

 

PT. BRI Syariah KC 
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Variabel Independen 
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Etos Kerja Islam (𝑋 ) 
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