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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor BNI Syariah yang berada 

disekitar wilayah Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif yang mana menyebarkan kuesioner kepada karyawan kantor 

BNI Syariah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini 

bertujuan mengetahui hubungan antar variabel penelitian (kepuasan kerja 

dan motivasi kerja), sehingga penelitian ini termasuk penelitian 

eksplanatori yaitu suatu penelitian untuk mencari dan menjelaskan 

hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. 

B. Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, penulis membatasi wilayah peneilitan 

hanya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta berfokus pada 

karyawan Bank BNI Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun 

lokasi penelitian sebagai berikut : 

1) BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. 

2) BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Godean. 

3) BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bantul. 

4) BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kaliurang. 

5) BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bulaksumur. 

6) BNI Syariah Kantor Kas Sleman. 

7) BNI Syariah Kantor Kas PKU Muhammadiyah. 

8) BNI Syariah Kantor Kas FE UII. 

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian pada hari dan waktu jam kerja 

operasional Bank BNI Syariah. Pelaksanaan dilakukan pada bulan Maret 

2018- Mei 2018. 
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D. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian nya adalah karyawan yang bekerja di BNI Syariah di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

E. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono dalam penelitian yang ditulis oleh Indah (2016) 

populasi adalah keseluruhan individu dalam ruang lingkup yang akan 

diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BNI 

Syariah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 80 orang.  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono dalam Indah, 2016). Pengambilan sampel 

dilakukan berdasarkan metode purposive sampling. Purposive sampling 

digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang 

sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Kriteria 

pada penelitian ini yaitu, karyawan yang sudah bekerja selama lebih dari 1 

tahun. Peneliti menggunakan kriteria tersebut karena karyawan yang sudah 

bekerja lebih dari 1 tahun diharapkan lebih mengetahui etika kerja Islam 

yang diterapkan perusahaan. Jadi, sampel yang digunakan sebanyak 60 

karyawan dari 8 cabang kantor BNI Syariah yang ada di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Akan tetapi sampel yang terkumpul dan diserahkan kepada 

peneliti hanya sebanyak 38 responden. 

F. Sumber Data 

1) Data Primer. 

Data primer diperoleh dari responden, yaitu orang yang 

merespon atau menjawab pernyataan melalui kuesioner. Kuesinoer 

ditujukan kepada karyawan BNI Syariah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang dipilih menjadi responden dalam penelitian oleh 

penulis. 

2) Data Sekunder. 

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan 

oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang 

telah ada atau laporan dari bank, brosur, dan referensi lainnya yang 
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berkaitan dengan etika kerja Islam, kepuasan kerja, dan motivasi 

kerja (Panjaitan & Yuliati, 2016). Dalam penelitian ini penulis 

mendapatkan referensi dari jurnal maupun buku kepustakaan. 

G. Tekhnik Pengumpulan Data. 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini, digunakan beberapa metode antara lain : 

1) Studi Kepustakaan. 

Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku literatur dan 

bacaan bacaan lain yang dapat membantu dalam pemecahan 

masalah. 

2) Kuesioner. 

Kuesioner yaitu membuat daftar pertanyaan untuk diisi oleh 

responden yang dipilih untuk diselidiki atau sebagai sampel. 

H. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Variabel. 

Berdasarkan objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan, 

maka di bawah ini diungkapkan variabel penelitian sebagai berikut: 

1) Variabel independen (X) merupakan variabel bebas yang nantinya 

akan mempengaruhi variabel dependen yang terdiri dari etika kerja 

Islam (X1) 

2) Variabel dependen (Y) merupakan variabel terikat yang 

keberadaanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dalam penelitian 

ini variabel dependen nya adalah kepuasan kerja (Y1)dan motivasi 

kerja (Y2). 

I. Instrumen Penelitian Yang Digunakan 

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan suatu pengukuran, maka 

harus ada alat ukur yang baik. Pada instrumen penelitian ini digunakan 

pengumpulan data menggunakan kuesioner yang terdiri dari etika kerja 

Islam dan bagian kedua yaitu, kepuasan kerja dan motivasi kerja. 

Berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Didin & Hendri, (2008) 

dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Syariah dalam Praktik” dan 

teori yang dapat ditarik indikator etika kerja Islam sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Variabel dan Indikator 

Variabel Indikator Nomor Item 

Pernyataan 

 

Etika kerja Islam 

 

1. Al-Shalah, yaitu melakukan 

pekerjaan yang baik dan 

bermanfaat. 

2. Al-Itqan, yaitu melakukan 

pekerjaan dengan sempurna. 

3. Al-Ihsan, yaitu melakukan 

pekerjaan dengan seluruh 

kemampuan yang dimiliki. 

4. Al-Mujahadah, yaitu tekun 

dan bekerja keras. 

5. Tanafus dan ta’awun, yaitu 

tolong menolong dalam 

bekerja. 

6. Mencermati waktu, yaitu 

tidak membuang-buang 

waktu. 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4,5 

 

6,7 

 

 

8,9 

 

 

 

Sumber : (Didin & Hendri, 2008)  

Indikator kepuasan kerja sebagai berikut : 

Variabel Indikator 
Nomor Item 

Pernyataan 

Kepuasan kerja 1. Pekerjaan itu sendiri 

2. Gaji atau upah. 

3. Atasan. 

4. Rekan kerja. 

5. Promosi jabatan. 

1,2 

3,4 

5 

6,7,8 

9,10,11 

Sumber : (Robbin & Judge, 2007) 

Indikator motivasi kerja sebagai berikut : 

Variabel Indikator 
Nomor Item 

Pernyataan 

Motivasi kerja 1. Tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas. 

2. Melaksanakan tugas dengan 

target yang jelas. 

3. Memiliki tujuan yang jelas. 

1 

 

2 

 

3,4 
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Variabel Indikator 
Nomor Item 

Pernyataan 

4. Ada umpan balik atas 

pekerjaannya. 

5. Memiliki perasaan senang 

dalam bekerja. 

6. Selalu berusaha mengungguli 

orang lain. 

7. Diutamakan prestasi dari apa 

yang dikerjakannya. 

8. Selalu berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan hidup 

dan kebutuhan kerjanya. 

9. Senang memperoleh pujian 

atas apa yang telah 

dikerjakan. 

10. Bekerja dengan harapan 

dapat insentif. 

11. Bekerja dengan harapan 

ingin memperoleh  perhatian 

dari teman dan atasan. 

5 

 

6, 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

11 

 

12 

Sumber : (Hamzah, 2007) 

J. Tekhnik Analisis Data. 

Tekhnik analisis data pada penelitian ini menggunakan program 

aplikasi komputer Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 16.0 

for windows. Adapun instrumen peneltian yang digunakan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Analisis Deskriptif 

Metode analisis deskriptif dalam penelitian pada prinsipnya 

merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk 

tabulasi, sehingga mudah dipahami dan gampang diinterpretasikan. 

Statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, kurtosis (Ghazali dalam Jayana, 

2013). Penggunaan analisis dekriptif ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh etika kerja Islam, kepuasan kerja, dan 
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motivasi kerja karyawan BNI Syariah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

2. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut .  

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode uji validitas 

dengan Pearson Correlation dengan kriteria sebagai berikut  

(Panjaitan & Yuliati, 2016) :  

1) Jika r hitung ≥ r tabel (uji dua pihak dengan sig. 0,05) maka 

instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan 

terhadap skor total (dinyatakan valid). 

2) Jika r hitung < r tabel (uji dua sisi dengan sig. 0,05) maka 

instrumen atau item- item pertanyaan tidak berkorelasi 

signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).  

Responden dalam penelitian berjumlah 38 orang yang 

merupakan karyawan BNI Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta 

3. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan 

reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Statistical 

Program for Social Science (SPSS) memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach  Alpha 

(Ghazali dalam Agustina & Yoestini, 2012).  Adapun kriteria 

pengujian sebagai berikut : 

1) Jika koefisien Cronbach  Alpha > 0,60 maka instrumen tersebut 

dapat dikatakan handal (bila dilakukan penelitian ulang dengan 
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waktu dan dimensi yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan 

yang sama). 

2) Jika koefisien Cronbach  Alpha yang < 0,60 maka instrumen 

tersebut dapat dikatakan kurang handal (bila variabel-variabel 

tersebut dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan dimensi 

yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda) 

(Ghazali dalam Rusdianto, 2016).  

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah di 

dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. 

Metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance atau 

Variance Inflation Factor (VIF) (Ghazali dalam Pinontoan, 

2013).Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di 

dalam model regresi adalah sebagai berikut: 

1) Mempunyai angka Tolerance diatas (>) 0,1  

2) Mempunyai nilai VIF di di bawah (<) 10 

b. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamat ke pengamat yang lain. Jika varian dari residual satu 

pengamat ke pengamat yang lain tetap, maka di sebut 

homokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya suatu 

heteroskedastisitasadalah dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik dengan ketentuan (Ghazali dalam 

Rachmawati & Sudarma, 2016):  

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada menentukan 

menentukan pola tertentu yang diatur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. 
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2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas 

dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Adapun uji heteroskedastisitas juga dapat menggunakan 

metode Gletjser dengan dasar pengambilan keputusan (Atwal 

Arifin, 2014) : 

1) Jika probabilitas signifikansi di atas tingkat 5%  atau 0,05 

maka tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas. 

2) Jika probabilitas signifikansi di bawah tingkat 5% atau 0,05 

maka mengalami gangguan heteroskedastisitas. 

c. Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang 

akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau 

tidak (Ghazali dalam Rachmawati & Sudarma, 2016). Untuk 

menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat 

diketahui dengan menggunakan grafik normal P-Plot. Pada 

grafik normal plot, dengan asumsi:  

1) Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

2) Apabila data menyebar jauh dari diagonal dan /atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

tidak memenuhi uji asumsi normalitas. 

5. Analisis Regresi Linear  Sederhana 

Teknik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen yaitu etika kerja Islam terhadap variabel dependen 

yaitu kepuasan kerja dan motivasi kerja. Persamaan yang 
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digunakan adalah persamaan regresi linear sederhana sebagai 

berikut : 

Y= α + b X + e 

Keterangan : 

α: konstanta 

b : koefisien regresi 

e : error term, tingkat kesalahan dalam penelitian 

6. Uji hipotesis 

a. Uji-t Parsial 

Menurut Ghazali dalam  (Rudi, 2012) uji statistik t parsial pada 

dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen . Adapun kriteria penerimaan dan 

penolakan hipotesis berdasarkan nilai signifikansi hasil output 

spss sebagai berikut : 

1) Jika nilai sig < 0,05 maka terdapat yang pengaruh signifikan. 

2) Jika nilai sig > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan. 

Adapun kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis 

berdasarkan t hitung dan t tabel sebagai berikut : 

1) Jika nilai t hitung > t tabel maka variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. Maka H0 ditolak dan H1 

diterima. 

2) Jika nilai t hitung < t tabel maka variabel bebas tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Maka H0 diterima dan 

H1 ditolak. 

b. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan sebuah model menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 
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satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Ghazali dalam Agustina & Yoestini,2012). 


