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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pembahasan hasil penelitian ini 

akan diuraikan dengan pola analisis regresi linier berganda untuk mengetahui arah 

hubungan antara latar belakang pendidikan dan motivasi kerja dengan kinerja 

karyawan apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari kinerja 

karyawan. 

B. Lokasi dan Waktu Penilaian 

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari. Adapun 

waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 4 April sampai dengan 21 Juni 2018. 

C. Sampel Populasi 

Pengertian sampel populasi secara umum menurut sugiono dalam buku 

“statistika untuk penelitian” adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan 

subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.
1
 Adapun sampel 

populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan di PT Bank Muamalat Tbk 

Cab. Kendari berjumlah 67 orang. 

                                                           
1
 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo, 2003) h. 133 
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Berikut karyawan di Bank Muamalat cab. Kendari menurut tingkat dan jurusan 

pendidikan. 

Tabel 1 

Gambaran Tingkat pendidikan dan Jurusan Pegawai 

No 
Tingkat 

Pendidikan 
Jurusan 

Jumlah 

Karyawan 

1 S1 Matematika 3 

2 S1 Hubungan Internasional 1 

3 S1 Biologi 2 

4 S1 Management Farmasi Kom 1 

5 S1 Tarbiyah 1 

6 S1 Bahasa Inggris 3 

7 S1 Ilmu Hukum 3 

8 S1 Teknik Sipil 1 

9 S1 dan S2 

(2 orang) 

Management 6 

10 S1 Sistem Komputer 1 

11 S1 Sosial Ekonomi Pertanian 2 

12 S1 Sosial Dan Ekonomi 

Kehutanan 

1 

13 S1 Ekonomi Management 2 

14 S1 Hukum Pidana 1 

15 S1 Akuntansi 1 

16 S1 Sistem Informasi 2 

17 S1 Ekonomi Keuangan 1 

18 S1 Pendidikan Kimia 1 

19 S1 Fisika 1 

20 S1 Komunikasi 1 

21 S1 Kesehatan Masyarakat 2 

22 S1 Hukum Perdata 3 

23 S1 Arsitek 1 

24 S1 Kimia 1 

25 D3 Komputer Management 

Informasi 

1 

26 S1 Petanian  1 

27 SMA/MA - 23 

Jumlah 67 
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D. Hubungan Antar Variabel 

Gambar 2 

Hubungan Antar VAriabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data 

a. Data Internal 

Data internal adalah data yang dikumpulkan oleh lembaga mengenai kegiatan 

internal dan hasilnya dipergunakan oleh yang bersangkutan, misalnya 
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berhubungan dengan data karyawan, dan pedoman landasan kerja yang akan 

datang.
2
 Adapun data internal yang di ambil adalah data kepegawaian. 

b. Data Eksternal 

Data eksternal adalah data yang diperoleh dari sumber luar misalnya, data Biro 

Pusat Statistik (BPS). Depertemen Pemerintah, Lembaga Keuangan dan 

Perbankan, data survei pelanggan dan data konsumen. Data eksternal ini dibagi 

dalam data primer dan data sekunder. Adapun data eksternal yang diambil adalah 

data survei motivasi karyawan. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer (Primary Data) 

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dan diolah sendiri oleh 

lembaga yang bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berupa opini 

subjek secara individual dan kelompok dan hasilobservasi terhadap karakteristik 

benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu, data primer yang 

di ambil adalah pendapat karyawan tentang kinerja karyawan selama bekerja di 

Bank Muamalat cab. Kendari. 

b. Data Sekunder (Secondary Data) 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga 

lainnya yang bukan merupakan pengelolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam 

                                                           
2
 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo, 2003) h. 135-136 
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suatu penelitian tertentu.data sekunder pada umumnya berbentuk catatan dan 

laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang dipublikasikan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode atau teknik pengumpulan data adalah field research (penelitian 

lapangan). Field research merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan untuk 

mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut : 

1. Studi Dokumen 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. 

Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, catatan harian dan sebagainya. Metode pengu 

mpulan dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara menelaah catatan-catatan atau dokumen perusahaan sesuai dengan data yang 

diperlukan. 

2. Kuesioner 

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan 

analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang 

utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh 

sistem yang sudah ada.
3
 

 

 
                                                           

3
 https://alfside.wordpress.com/2008/10/28/pengertian-kuisoner/ diakses 19 maret 2018 

https://alfside.wordpress.com/2008/10/28/pengertian-kuisoner/
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G. Uji Validitas dan Rabilitas 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk 

mengetahui tingkat validitas, besarnya pengaruh masing-masing variabel atau 

besarnya koefesiensinya dapat diketahui dengan menggunakan koefisien Guilford. 

2. Uji Reabilitas 

Uji Reabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Koefisien reabilitas yang besarnya antara 0,7-0,8 

dianggap baik untuk digunakan. Koefisien rebilitas yang besarnya sekitar 0,8-0,9 

baik untuk digunakan.
4
 

H. One sample T-test, Means, Frekuensi, dan Reability Analisis 

1. One sample T-test 

One sample T-test berfungsi untuk mengetahui nilai t dari suatu sampel, 

sekaligus dapat mengetahui nilai signifikansi dari nilai t tersebut. 

2. Uji Means 

Compare means atau uji means adalah nilai uji perbandingan rata-rata 

terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Biasanya analisis compare means ini 

ditujukan untuk memperbandingkan nilai variabel X dan variabel Y. compare 

means dalam bahasa Indonesia disebut dengan uji perbandingan rata-rata. 

Sesuai dengan namanya, uji yang digunakan untuk membandingkan rata-rata 

sampel indipenden ataupun sampel yang berpasangan dengan menghitung t 

student dan menampilkan probabilitas dua arah selisih dua rata-rata.
5
 

3. Frekuensi 

Frekuensi berfungsi untuk mendefinisikanmultiple respons yang terdiri satu 

atau lebih variabel dengan menggunakan menu frekuensi. 

4. Reability Analisis 

Reability Analisis, prosedur untuk mempelajari sifat skala pengukuran dan 

item yang membentuk skala. Reability Analisis memberikan informasi 

tentang hubungan antara masing-masing item dalam skala.
6
 

I. Analisis Bivariat 

                                                           
4
 Dahmiri dan Sri Wahyuni, Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai 

Pada Kantor Camat Bathin VIII Kabupaten Sarulangun Jambi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Jambi : 2014), h. 126 
5
 http//:Tutorialstatistik.blogspot.co.id di akses 19 maret 2018 

6
 Edi Riady, Statistik Pendidikan, (Kendari : Istana Profesional, 2016), h. 109  
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Analisis bivariat digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian antara 

variabel independent dan variabel dependent. Variabel independent (variabel 

bebas/resiko/sebab) merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya variabel terikat. Variabel Dependent Variabel dependent (variabel 

terikat/akibat/efek) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena 

variabel bebas. Pada studi kesehatan, khususnya studi epidemiologi hubungan 

antara faktor resiko (independent) dan kejadian penyakit (dependent) perlu 

diketahui karena merupakan kunci dalam memutus rantai penularan penyakit. 

Menurut Chandra hubungan kausalitas antara faktor risiko (exposure/independent) 

dan kejadian penyakit (outcome/dependent) dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu : 

1. Artifactual 

Hubungan palsu antara faktor eksposure dan kejadian (penyakit) yang 

disebabkan oleh faktor kebetulan (by chance) atau karena bias pada desain studi. 

2. Asosiasi tidak langsung (indirect association) 

Hubungan tidak langsung antara faktor resiko dan kejadian penyakit, seperti 

penyakit anemia disebabkan oleh infestasi cacing tambang atau ankylostomiasis. 

3. Asosiasi kausal 

Hubungan lansung atau kausal antara faktor resiko dan kejadian penyakit, 

misalnya hubungan antara faktor merokok dan penyakit kanker paru.
7
 

J. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan 

metode regresi linier berganda, diantaranya : 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau 

lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau 

negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya 

berskala interval atau rasio. 

                                                           
7
 Franly Onibala, Analisis Bivariat (Mahasiswa Pasca Sarjana IKM Unsrat Manado, 2014) 
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Pengujian hipotesis dilakukan dengan persamaan regresi berganda, dengan 

rumus:  

Y = a + b1X1 + b2X2 

Keterangan :  

Y= kinerja karyawan 

A = konstanta  

X1= latar belakang pendidikan 

X2= Motivasi  

1. Uji t (regresi parsial)  

a. Menentukan formulasi hipotesis  

Ho : b1 = 0 artinya, tidak ada pengaruh dari masing-masing variabel bebas (x) 

terhadap variable terikat (y).  

Ha : b1 ≠ 0 artinya, ada pengaruh dari masing-masing variabel bebas (x) terhadap 

variable terikat (y).  

b. Menentukan derajat kepercayaan 95% ( α = 0.05 ).  

c. Menentukan signifikansi 

1) Nilai signifikansi (P value) ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

2) Nilai signifikansi (P value) > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak.  

2. Uji f (regresi simultan)  

a. Menentukan formulasi hipotesis  
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1) Ho : b1 = 0 artinya, semua variabel bebas (x) secara simultan tidak 

mempengaruhi variable terikat (y).  

2) Ha : b1 ≠ 0 artinya, semua varibael bebas (x) secara simultan mempengaruhi 

variable terikat (y).  

b. Menentukan derajat kepercayaan 95% (α = 0,05). 

c. Menentukan signifikansi  

1) nilai signifikansi (P value) ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

2) nilai signifikansi (P value) > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak.  


