
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan 

(field research) dengan pendekatan kuantitatif.Penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada 

responden.Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya 

pada data-data numerikal (angka-angka) yang diolah dengan metode 

statistik.Pada dasarnya pendekatan kuantitatif dilakukan pada jenis penelitian 

inferensial dan menyandarkan kesimpulan hasil penelitian pada suatu 

probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil.Dengan metode kuantitatif 

akandiperoleh signifikansi perbedaan kelompok, signifikansi hubungan antar 

variabel yang diteliti atau signifikansi pengaruh antar variabel yang 

diteliti.Pada umumnya, penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan 

jumlah sampel besar. 

3.2. Waktu Dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Untukmendapatkan sumber data yang dibutuhkan dan data yang 

berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini, maka 

penelitian ini akan dimulai setelah seminar proposal dilaksanakan.  

2. Tempat Penelitian  

Penelitian ini bertempat pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC 

Kendari A Silondae 2.  



 

 

3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Penganbilan Sampel 

1. Populasi  

Merupakan wilayah generalisasi yang di dalamnya terdapat 

objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi tidak hanya orang saja, tetapi juga terdapat objek 

dan benda-benda yang lain. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah 

yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tertentu. (Sugiyono, 

2014:148) 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Bank 

Syariah Indonesia (BSI) Cabang KendariA Silondae 2. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 25 orang karyawan.  

2. Sampel 

(Sugiyono, 2014:91)“ Sampel ialah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Bila populasi besar, 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

mengambil sampel dari populasi itu. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik non probability 

sampling dengan metode sampling jenuh, sampling jenuh merupakan 

teknik penentuan yang menjadikan semua anggota populasi sebagai 

sampel. Dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. 



 

 

Tabel 3.1 
TABEL PENENTUAN JUMLAH SAMPEL OLEH STEPHEN ISAAC DAN WILLIAN B. 

MICHAEL  

DENGAN TARAF KESALAHAN, 1, 5, DAN 10 % 

        

N 
Siginifikasi 

N 
Siginifikasi 

1% 5% 10% 1% 5% 10% 

10  10 10 280 197 155 138 

15 15 14 14 290 202 158 140 

20 19 19 19 300 207 161 143 

25 24 23 23 320 216 167 147 

30 29 28 28 340 225 172 151 

35 33 32 32 360 234 177 155 

40 38 36 36 380 242 182 158 

45 42 40 39 400 250 186 162 

50 47 44 42 420 257 191 165 

55 51 48 46 440 265 195 168 

60 55 51 49 460 272 198 171 

65 59 55 53 480 279 202 173 

70 63 58 56 500 285 205 176 

75 67 62 59 550 301 213 182 

80 71 65 62 600 315 221 187 

85 75 68 65 650 329 227 191 

90 79 72 68 700 341 233 195 

95 83 75 71 750 352 238 199 

100 87 78 73 800 363 243 202 

110 94 84 78 850 373 247 205 

120 102 89 83 900 382 251 208 

130 109 95 88 950 391 255 211 

140 116 100 92 1000 399 258 213 

150 122 105 97 1100 414 265 217 

160 129 110 101 1200 427 270 221 

170 135 114 105 1300 440 275 224 

180 142 119 108 1400 450 279 227 

190 148 123 112 1500 460 283 229 

200 154 127 115 1600 469 286 232 

210 160 131 118 1700 477 289 234 

220 165 135 122 1800 485 292 235 

230 171 139 125 1900 492 294 237 

240 176 142 127 2000 498 297 238 



 

 

250 182 146 130 2200 510 301 241 

260 187 149 133 2400 520 304 243 

270 192 152 135 2600 529 307 245 

Sumber: Diolah dilapang Tahun 2021 

penentuan jumlah sampel yang akan diteliti dengan jumlah 

populasi sebanyak 25 orang karyawan maka penulis menggunakan tabel 

penentuan jumlah sampel oleh Stephen isaac dan Willian b. Michael 

dengan mengambil taraf kesalahan 1% maka didapatkan sampel sebanyak 

24 orang karyawan yang akan diteliti. 

3.4. Data dan Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung 

dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 

dan memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. 

Dalam hal ini data yang diambil adalah data yang berkaitan dengan 

penelitian yang diperoleh dari Bank Syaria Indonesia Kantor Cabang 

Kendari A Silondae 2. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dalam bentuk yang 

sudah jadi,dan telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya data 

sekunder sudah tersedia dalam bentuk publikasi. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa file-file dari situs Bank BSI, jurnal-jurnal dan buku-

buku referensi.  

 

 



 

 

3.5. Variabel Penelitian 

Variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Variabel 

penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

skesimpulannya. (Sugiyono, 2014:148)Variabel dalam penelitian ini 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab suatu perubahan atau timbulnya variabel terikat (dependent). 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaknimotivasi kerja  (X1) budaya 

organisasi (X2) dan kepemimpinan (X3).  

2. Variabel Terikat ( Dependent Variable ) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Adapun variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah Kinerja Karyawan (Y) pada Bank Syariah 

Indonesia (BSI) KC Kendari A Silondae 2. 

3.6. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara dua variabel atau 

lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

motivasi kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan, sedangkan variabel 

dependen yaitu kinerja karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah 



 

 

seluruh karyawan pada BSI KC Kendari A Silondae 2. 

Adapun model pengaruh antar variabel yang dimaksud yaitu: 

Gambar 3.1. Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah di Lapangan Tahun 2021 

1. Reduced formula (Rumus Statistik) 

 

 

- 𝑿𝟏
𝒂𝟏
→ 𝑿𝟑 

Dik: Y=F(X) 

= F (a0X0,a1X1,a1X2,a1X3,Y,e.....) 

- 𝑿𝟐
𝒂𝟐
→ 𝑿𝟑 

Dik: Y=F(X) 

=F(a0X0,a1X1,a2X2,a2X3,Y,e.....) 
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Dik: Y=F(X) 
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Y=F(a0X0,a1,X1,a2X2,a3Y,e.....) 

- 𝑿𝟏
𝒂𝟏
→ 𝑿𝟑

𝒂𝟑
→ 𝒀← Indirect Effect 

Dik: Y=F(X) 

=F(a0 X0, a1 X1, a1 X2, a1 X3) + (a3 X0, a3 X1, a3 X2, a3 X3, a3 Y, e.....) 

- 𝑿𝟏
𝒃𝟏
→ 𝒀 ← Direct Effect 

Dik: Y=F(X) 

=F(b0 X0, b1 X1, b1 Y, e.....) 

- 𝑿𝟐
𝒂𝟐
→ 𝑿𝟑

𝒂𝟑
→ 𝒀 ← Indirect Effect 

Dik: Y=F(X) 

=F(a0 X0, a2 X1, a2 X2,a2 X3) + (a3 X0, a3 X1, a3 X2, a3 X3, a3 Y, e.....) 

- 𝑿𝟐
𝒃𝟐
→ 𝒀 ← Direct Effect 

Dik: Y=F(X) 

=F(b0 X0, b1 X1, b2 X2, b2 Y, e.....) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar: 3.2. Hubungan Antar Variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah diLapangan, Tahun 2021

b1 

a1 

a3 

a2 

B2 

Motivasi Kerja (X1) 

Sastrohadiwiryo (2013) 

 

Budaya 

Organisasi(X2) 

Robbins (2010) 

 

 

Kepemimpinan(X3) 

Kartono (2013) 

 

 

Kinerja Karyawan(Y) 

Suwondo dan Sutanto 

(2015) 

 

 

X11 

X12 

X13 

X14 

X15 

X17 

X18 

X21 

X22 

X23 

X24 

X25 

X27 

X26 

X31 X32 X33 X34 X35 

Y11 

Y12 

Y13 

Y14 



 

 

3.7. Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Angket/kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan terhadap  orang lain 

yang akan dijadikan sebagai responden untuk menjawab pernyataan yang telah 

dibuat dalam kuesioner. (Suryani, 2015) Skala yang dipakai dalam penyusunan 

kuesioner ini adalah skala likert, yaitu yang memiliki lima tingkat presentase 

jawaban dengan pilihan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Skala Likert 

Kode  Kriteria Nilai 

STS Sangat Tidak setuju 1 

TS Tidak setuju 2 

N Netral 3 

S Setuju 4 

SS Sangat Setuju 5 

Sumber: Diolah di Lapangan Tahun 2021 

3.8.Teknik Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji kualitas data (uji 

validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik dan uji hipotetsis. 

1. Uji Kualitas Data 

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti 

menggunakan uji validitas dan relibilitas. 

a. Uji Validitas 

Menurut (Sugiyono, 2010:276) validitas berasal dari kata validity yang 

mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 



 

 

melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur atau instrumen pengukuran dapat 

dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan 

fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud 

dilakukannya pengukuran tersebut. Alat yang menghasilkan data yang tidak 

relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki 

validitas rendah. 

Dalam menentukan validitas suatu koesioner yaitu: 

- Jika r hitung > r tabel, dan nilai bernilai positif, maka pertanyaan 

(indikator) tersebut dikataknvalid.  

- jika r hitung < r tabel, dan bernilai negatif, maka pertanyaan (indikator) 

tersebut dikatakantidakvalid. 

b. Uji Reliabilitas 

Menurut (Sugiyono, 2010:276) reliabilitas merupakan penerjemahan dari 

kata reliability, pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai 

pengukuran yang reliabel (reliable). Meskipun reliabilitas mempunyai 

berbagai nama lain seperti keterpercayaan, keterhandalan, keajegan, 

kestabilan, konsistensi, dan sebagainya namun ide pokok yang terkandung 

dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. 

Penelitian reliabel ini menggunakan pengukuran dengan cara One Shot 

atau pengukuran hanya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan 

dengan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.  



 

 

Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas yaitu: 

• R tabel = N = 24 = 0,404 

• Jika nilai alpha > r tabel maka = konsisten 

• Jika nilai alpha < r tabel maka = tidak konsisten 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Menurut (Husein, 2014 : 181), Uji normalitas adalah pengujian untuk 

mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal. 

Dalam melakukan uji normalitas dapat menggunakan pendekatan Kolmogorov-

Smirnov yang dipadukan dengan kurva P-Plots. Kriteria pengambilan keputusan 

dengan menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut. 

1) Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 maka distribusi 

data adalah tidak normal. 

2) Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka distribusi 

data adalah normal  

b. Uji Multikolinearitas 

Menurut (Ghozali, 2016) pengujian multikolinearitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independent atau variable bebas. Efek dari multikolinearitas ini adalah 

menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error 

besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t hitung akan bernilai kecil dari t tabel. 

Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen 



 

 

yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Untuk menemukan terdapat atau 

tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi 

dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai Tolerance mengukur variabilitas 

dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas 

lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan 

VIF = 1/tolerance, dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut 

off yang digunakan adalah untuk nilai tolerance < 0,10 atau nilai VIF diatas 

angka 10. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear.Uji ini 

merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi 

linear.Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi 

dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. 

Dasar pengambilan keputusan: 

1) jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi Heteroskedasitas 

2) jika nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi Heteroskedasitas 

d. Uji bivariat  

Analisis korelasi sederhana (Bivariate Correlation) digunakan untuk 

mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah 

hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa 

besar hubungan yang terjadi antara empat variable yaitu variabelmotivasi kerja, 

https://www.statistikian.com/2017/01/uji-asumsi-klasik-regresi-linear-spss.html


 

 

budaya organisasi, kepemimpinan dan kinerja karyawan. 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji bivariate adalah: 

1).  Jika nilai Signifikansi Kurang dari 0,05, maka berkorelasi.  

2). Jika nilai Signifikansi Lebih dari 0,05, maka tidak berkorelasi. 

Pedoman derajat hubungan adalah: 

1). Nilai Pearson Correlation 0,00 s/d 0,20 = tidak ada korelasi. 

2). Nilai Pearson Correlation 0,21 s/d 0,40 = korelasi lemah. 

3). Nilai Pearson Correlation 0,41 s/d 0,60 = korelasi sedang. 

4). Nilai Pearson Correlation 0,61 s/d 0,80 = korelasi kuat. 

Nilai Pearson Correlation 0,81 s/d 1,00 = korelasi sempurna 

 

3. Uji Regresi Linier Berganda 

Hipotesis dalam penelitian ini di uji dengan menggunakan analisis regresi 

berganda. Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel 

dependen dengan menggunakan variabel independen yang sudah diketahui 

besarnya. Model ini digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval dalam 

suatupersamaan linier. Variabel independen terdiri dari, motivasi kerja, budaya 

organisasi dan kepemimpinan. Sedangkan variabel dependennya adalah 

kinerjakaryawan. 

Rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 



 

 

 

Keterangan: 

 Y                : Kinerja Karyawan 

a                 : Konstanta (harga Y, bila X=0) 

b1-3: koefisien regresi (menunjukkan angka peningkatan atau penurunan 

variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen 

 X1                    :  Motivasi Kerja 

 X2                    : Budaya Organisasi 

 X3                    : Kepemimpinan 

e                 : eror  

 

4. Uji Analisis Jalur (Path Analysis) 

David Garson (2003) dari North Coralina University mendefinisikan path 

analisis sebagai “model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji 

keselarasan matriks korelasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat 

yang dibandingkan oleh peneliti. Modelnya digambarkan dalam bentuk gambar 

lingkaran dan panah dimana anak panah tunggal menunjukkan sebagai penyebab. 

Regresi dikenakan pada masing-masing variable dalam suatu model sebagai 

variabel tergantung (Pemberi Respon) sedang yang lain sebagai penyebab. 

Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang dibandingkan dengan 

matriks korelasi yang diobservasi untuk semua variabel dan dilakukan juga 

penghitungan uji keselarasan statistic. 

Y=a+b1X1 + b2X2+ b3X3 + e 

 


