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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat 

kuantitatif. Menurut Margono (seperti dikutip Darmawan, 2013: 37) 

menyatakan bahwa penelitian kuantitatif ialah suatu proses menemukan 

pengetahuan baru dengan menggunakan data yaitu berupa angka sebagai 

alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Dalam 

pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai 

objek penelitian, dan variabel-variabel tersebut harus diartikan dalam 

bentuk operasionalisasi dari masing-masing variabel (Siregar, 2013:30).  

Sedangkan jenis penelitian menurut tingkat penjelasannya, penelitian 

ini termasuk jenis penelitian asosiatif atau hubungan. Penelitian asosiatif 

ialah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua 

variabel atau lebih (Siregar, 2013: 15). 

Alasan mengunakan metode kuantitatif dengan menggunakan jenis 

penelitian asosiatif yaitu karena dalam penelitian ini peneliti  akan 

menganalisis hubungan antar variabel satu dengan variabel yang lainnya, 

kemudian berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui seberapa besar 

pengaruh hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat.  

B. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini yaitu karyawan yang bekerja pada bagian 

pelayan di Cafe Sawah Pujon Malang. Oleh karena itu, penelitian ini akan 
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dilaksanakan di Cafe Sawah Pujon Malang yang beralamatkan di Dsn. 

Krajan, Ds. Pujon Kidul, Kec. Pujon, Kab. Malang, Jawa Timur. 

C. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari 

narasumber/responsden (Darmawan, 2013: 13). Data primer tersebut dapat 

diperoleh dengan cara seperti wawancara dan juga penyebaran angket atau 

kuesioner. Untuk memperoleh data yang diinginkan untuk keperluan 

penelitian ini, peneliti menggunakan cara yaitu dengan menyebarkan angket 

atau kuesioner kepada karyawan bagian pelayan yang bekerja di Cafe 

Sawah Pujon Malang. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Darmawan (2013: 137) populasi ialah suatu sumber data 

dalam suatu penelitian tertentu yang memiliki jumlah banyak dan luas. 

Selain itu, populasi juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang, 

kejadian, ataupun benda yang digunakan sebagai objek penelitian 

(Darmawan, 2013: 139). Dalam penelitian ini populasinya ialah semua 

karyawan yang bekerja pada bagian pelayan di Cafe Sawah Pujon 

Malang yang berjumlah 34 karyawan.   

2. Sampel 

Sampel dapat diartikan sebagai sebagian dari populasi. pengambilan 

sampel ialah suatu proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari 

populasi sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang 
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sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menyamaratakan 

sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi (Noor, 2011: 148).  

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan 

ialah teknik Non probability Sampling. Teknik Non probability 

Sampling menurut Siregar (2013: 60) adalah teknik pengambilan sampel 

dimana setiap unsur yang terdapat dalam populasi tidak mempunyai 

kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.   

Dalam pengambilan sampel yang termasuk teknik Non Probability 

Sampling antara lain seperti sampling sistematis, sampling kuota, 

convenience sampling, purpose sampling, sampling jenuh, dan snowball 

sampling. Dalam penelitian ini menggunakan metode total sampling 

atau disebut juga dengan sampel jenuh. Sampel jenuh sendiri dapat 

diartikan sebagai sampel yang mewakili jumlah populasi. Hal tersebut 

biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100 

(Noor, 2011: 156).  

Alasan menggunaan teknik Non Probability Sampling dengan jenis 

metode sampel jenuh yaitu karena dalam penelitian ini jumlah populasi 

pada objek yang akan diteliti dianggap kecil. Dalam penelitian ini 

jumlah populasinya sebanyak 34 orang, yang digunakan sebagai sampel 

pada penelitian ini. 

E. Operasionalisasi Variabel 

Menurut Siregar (2013: 31) mengatakan  bahwa operasional variabel 

dalam penelitian merupakan bentuk operasional dari variabel-variabel yang 

digunakan, yang biasanya operasional variabel berisi tentang definisi 
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konseptual, indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan, dan 

penilaian alat ukur. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen 

(X) dan juga variabel dependen (Y). 

1. Variabel independen/bebas (X) 

Variabel independen atau bebas menurut Darmawan (2013: 109) 

ialah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel 

independen dalam penelitian ini antara lain adalah kepuasan kerja Islami 

dan motivasi kerja Islami. 

a. Kepuasan Kerja Islami (X1) 

Kepuasan kerja adalah suatu keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan yang dirasakan para 

karyawan dalam memandang pekerjaannya.Kepuasan kerja dalam 

Islam adalah suatu keadaan syukur terhadap pekerjaan yang 

dilakukan.  

Indikator yang digunakan dalam variabel kepuasan kerja Islami 

ini adalah indikator kepuasan kerja menurut Afandi (2018: 82) 

antara lain yaitu pekerjaan, upah/ gaji, promosi, pengawas, dan 

rekan kerja yang dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan Hadist 

yang menjadi sebagai berikut: 

1) Pekerjaan berdasarkan Islam (pekerjaan yang baik dan tidak 

dilarang dalam ajaran Islam) 

2) Upah/gaji berdasarkan Islam (pemberian upah/gaji yang bersifat 

adil dan tepat waktu atau sesuai dengan kesepakatan) 
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3) Promosi berdasarkan Islam (peluang promosi yang bersifat adil) 

4) Pengawas berdasarkan Islam (yang mengawasi dengan 

berlandaskan kekeluargaan) 

5) Rekan kerja berdasarkan Islam (rekan kerja yang saling tolong-

menolong) 

b. Motivasi Kerja Islami (X2) 

Motivasi kerja adalah suatu kondisi atau energi yang dapat 

mendorong diri karyawan berkerja sebaik mungkin untuk mencapai 

tujuan organisasi. Motivasi kerja dalam Islam yaitu suatu dorongan 

yang memunculkan semangat kerja seseorang untuk mencapai 

tujuan dengan cara-cara yang tidak bertentang dengan ajaran Islam. 

Indikator yang digunakan dalam variabel motivasi kerja Islami 

ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki motivasi kerja Islami 

menurut Akh. Muwafik Saleh (seperti dikutip Anoraga, 2015: 535-

536) yang terdiri atas:  

1) Niat baik dan benar (mengharap ridho Allah SWT) 

2) Takwa dalam bekerja 

3) Ikhlas dalam bekerja 

2. Variabel dependen/terikat (Y) 

Variabel dependen atau terikat menurut Darmawan (2013: 109) 

ialah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

loyalitas karyawan. Loyalitas karyawan adalah suatu sikap 
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kecondongan karyawan kepada organisasi tempatnya bekerja yang 

ditunjukkan dengan kesetiaan terhadap organisasi tempatnya bekerja.  

Indikator yang digunakan dalam variabel terikat ini ialah indikator 

loyalitas karyawan menurut Powers (seperti dikutip Heryati, 2016: 61), 

antara lain ialah: 

1) Tetap bertahan dalam orgainasasi atau kesetiaan 

2) Menjaga rahasia bisnis  

3) Mempromosikan tempat kerja  

4) Ketaatan pada peraturan 

5) Mau mengikuti arahan atau intruksi 

6) Bekerja secara aman 

F. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada suatu penelitian dapat dilakukan dengan 

berbagai cara seperti wawancara, angket/kuesioner, pengamatan dan lain 

sebagainya. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

yaitu berupa kuisioner atau angket yang nantinya akan diberikan kepada 

seluruh karyawan pada bagian pelayan yang bekerja di Cafe Sawah Pujon 

Malang. Kuesioner atau angket adalah suatu teknik pengumpulan data 

dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden 

dengan harapan memberikan tanggapan atas daftar pertanyaan tersebut 

(Noor, 2011: 139). Data-data yang nantinya akan diperoleh dari kuisioner 

tersebut kemudian akan diolah, dianalisis dan selanjutnya ditarik 

kesimpulan berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh responden. 
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Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu 

menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari 

penggunaan kuesioner tersebut nantinya akan diukur dan juga dinilai 

dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

mengenai suatu objek atau fenomena tertentu (Siregar, 2013: 50). Untuk 

pengukuran kuesioner pada penelitian ini, nilai yang diberikan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Nilai Skala Likert 

No Keterangan Skor Kode 

1 Sangat Setuju 5 SS 

2 Setuju 4 S 

3 Netral 3 N 

4 Tidak Setuju 2 TS 

5 Sangat Tidak Setuju 1 STS 

 

G. Analisis Data 

1. Uji instrumen Penelitian  

Menurut Siregar (2013: 75) menyatakan bahwa instrumen penelitian 

adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah, 

dan mendefinisikan informasi yang diperoleh dari para responden yang 

dibuat dengan menggunakan pola ukur yang sama. Instrumen 

penelelitian bisa dikatakan baik, apabila memenui kriteria sebagai 

berikut: 
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a. Uji Validitas 

Menurut Noor (2011: 132) mengungkapkan bahwa Validitas 

atau kesahihan adalah suatu indeks yang menunjukkan bahwa alat 

ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur. Uji validitas 

ini bertujuan untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun 

tersebut valid atau tidak. Uji validitas ini dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai r (product moment) tabel dengan r (product 

moment) hitung (analisis). Kriteria pengujian pada uji validitas 

adalah sebagai berikut: 

1) Apabila rhitung > rtabel maka item pernyataan dinyatakan valid. 

2) Apabila rhitung < rtabel maka item pernyataan dinyatakan tidak 

valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menurut Noor (2011: 130) ialah indeks yang 

menunjukkan mengenai sejauh mana suatu alat ukur tersebut dapat 

dipercaya atau diandalkan. Tujuan dari uji reliabilitas yaitu untuk 

mengetahui sajauh mana hasil pengukuran tetap stabil, apabila 

dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap fenomena yang 

sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula (Siregar, 

2013: 87). 

Dalam  mengukur reabilitas juga perlu diperhatikan kriteria 

yaitu sebagai berikut:  
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1) Uji reliabilitas dapat dilihat nilai Alpha Cronbach, jika nilai 

Alpha Cronbach > 0,60 dari item pernyataan dimensi adalah 

reliabel.  

2) Jika nilai Alpha Cronbach 0,60 < dari item pernyataan dimensi 

variabel adalah tidak reliabel. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ialah persyaratan statistik yang harus dipenuhi 

dalam analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linear berganda 

dapat dilakukan, apabila telah memenuhi persyaratan statistik dalam uji 

asumsi klasik yang meliputi: 

a. Uji Normalitas 

Menurut Siregar (2013: 153) menyatakan bahwa uji normalitas 

dilakukan yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Terdapat beberapa metode yang 

dapat digunakan untuk menguji normalitas data salah satunya yaitu 

metode Kolmogov-Smirnov. Normalitas data dapat dilihat melalui 

uji statistik yaitu dengan uji statistik non-parametrik Kolmogrov-

Smirnov pada aplha sebesar 5%. Jika nilai signifikansi dari 

pengujian Kolmogrov-Smirnov lebih besar dari 0,05 berarti data 

normal. 

b. Uji Multikolinearitas  

Sidanti (Jurnal JIBEKA, Vol. 9, No. 1, Februari 2015: 49) 

menyebut bahwa uji Multikolinearitas sendiri digunakan dengan 

tujuan yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang 
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kuat di antara variabel independen dalam suatu model regresi 

berganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas di dalam model regresi pada penelitian ini 

menggunakan besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan 

Tolerance (TOL). Model regresi bebas dari masalah 

multikolinieritas jika nilai VIF < 10 dan nilai TOL > 0,1.  

c. Uji Heteroskedastisitas  

Penggunaan uji heterokesdastisitas sendiri yaitu bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi linear terdapat ketidaksamaan 

varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang 

lainnya. Apabila dalam pengujian tidak terjadi heteroskedastisitas 

maka model regresi tersebut dapat dikatakan baik dan juga valid. 

Model dinyatakan tidak terjadi  heteroskedastisitas jika probabilitas 

lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0,05. 

3. Regresi Linear Berganda 

Regresi Linear Berganda merupakan alat yang dapat digunakan 

untuk melakukan prediksi permintaan dimasa yang akan datang, dengan 

menggunakan data masa lalu untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih 

variabel bebas (independen) terhadap satu variabel tak bebas (dependen) 

(Siregar, 2013: 405). Dalam regresi linier berganda, jumlah variabel 

bebas (independen) yang digunakan lebih dari satu. Rumus regresi linier 

barganda adalah sebagai berikut: 

𝑌 = 𝛼 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑒 
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Keterangan:  

𝑌  = Loyalitas Karyawan 

𝛼  = Konstanta 

b  =  Koefisien regresi  

X1 = Kepuaan Kerja Islami  

X2 = Motivasi Kerja Islami  

𝑒  =  Standar error 

4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan ntuk mengetahui tingkat signifikan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara 

simultan maupun parsial yaitu dengan melakukan beberapa uji yaitu 

sebagai berikut: 

a. Uji Parsial (uji t) 

Menurut Sidanti (Jurnal JIBEKA, Vol. 9, No. 1, Februari 2015: 

50) menyatakan bahwa pada tahap uji parsial ini akan dilakukan 

pengujian terhadap setiap variabel independen yang ada. Sehingga 

dari pengujian tersebut dapat diketahui apakah semua variabel 

independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Dalam peneltian ini variabel 

independen antara lain yaitu kepuasan kerja Islami dan motivasi 

kerja Islami. Dari kedua variabel independen tersebut secara parsial 

apakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu loyalitas karyawan. Dasar dalam pengambilan 

keputusan antara lain yaitu: 
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1) Jika nilai signifikansi (sig) > 0,05 atau thitung < ttabel berarti 

variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

2) Jika nilai signifikansi (Sig) < 0,05 atau thitung > ttabel berarti 

variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

b. Uji Simultan (Uji f) 

Uji simultan (Uji f) digunakan yaitu bertujuan untuk mengetahui  

pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen (Sidanti, Jurnal JIBEKA, Vol. 9, No. 1, Februari 

2015: 50). Variabel independen dalam penelitian ini antara lain yaitu 

kepuasan kerja Islami dan motivasi kerja Islami. Dari kedua variabel 

independen tersebut secara bersama-sama apakah mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu loyalitas 

karyawan. Dasar dalam pengambilan keputusan antara lain yaitu: 

1) Jika nilai signifikansi (sig) > 0,05 atau fhitung < ftabel berarti 

variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

2) Jika nilai signifikansi (Sig) < 0,05 atau fhitung > ftabel berarti 

variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

c. Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi (R2) digunakan yaitu dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 
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dependen. Nilai koefisien determinasi (R2) ialah antara nol dan satu. 

Nilai R2 yang kecil mempunyai arti bahwa kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

sangat terbatas. Sebaliknya jika nilai R2 yang mendekati satu 

mempunyai arti bahwa variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Rozzaid, Herlambang, dan Devi, Jurnal 

Manajemen dan Bisnis Indonesia, Vol. 1, No. 2, Desember 2015: 

212). 

 

 

 

 


