
 

 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian   

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

research) dalam hal ini peneliti langsung terjun kelapangan untuk memperoleh 

data dan informasi yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu suatu penelitian 

dengan data yang berbentuk angka dan dapat dihitung pada populasi, 

pengumpulan data dengan instrumen dengan menguji hipotesis (Syahrum & 

Salim, 2012, hlm. 37). Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

yang penelitiannya menggunakan pertanyaan berstruktur atau angket yang 

tersusun sebagai variabel yang menghasilkan data kuantitatif. Didalamnya 

terdapat pengumpulan data yang diperoleh dari hasil ukur. Oleh sebab itu 

penelitian kuantitatif kebenarannya berperan pada statistika. Penelitian ini 

menggunakan desain uji regresi linear berganda. Penelitian regresi bertujuan agar 

diketahuinya pengaruh secara kuantitatif. 

Dengan demikian metode penelitian regresi digunakan untuk mengetahui 

pengaruh kompensasi finansial, kompensasi nonfinansial, budaya organisasi 

terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Bank Mega Syariah Banjarmasin. 

B. Lokasi Penelitian 



 

 

 

Lokasi penelitian adalah tempat berlangsungnya penelitian dilakukan. 

Penetapan lokasi penelitian menjadi tahapan utama dari penelitian kuantitatif, 

karena dengan ditetapkannya lokasi maka akan mempermudah peneliti  

menemukan objek dan masalah yang ada didalamnya. Lokasi ini berada di 

wilayah dan lembaga dalam masyarakat. Alasan peneliti memilih lokasi ini 

karena lokasi yang strategis untuk lembaga melihat serta mengukur dengan 

kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti, untuk memperoleh datanya 

peneliti melakukannya pada instansi perbankan syariah yaitu PT Bank Mega 

Syariah yang bertempat di Jl. Ahmad Yani KM. 2,5 NO. 18, Melayu, Kec. 

Banjarmasin Tengah, Kalimantan selatan 70122. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Wilayah yang tergeneralisasi atas objek atau subjek yang memiliki 

sifat dan kualitas disebut dengan populasi yang kemudian data tersebut akan 

peneliti pelajari dan dijadikan sampel (Sugiyono, 2014, hlm. 61). Objek 

penelitian ini adalah kompensasi finansial, kompensasi nonfinansial, budaya 

organisasi dan pengaruhnya terhadap produktivitas. Populasi penelitian ini 

adalah tempat variabel berada atau diperoleh. Populasi dari penelitian ini 

adalah para pegawai Bank Mega Syariah Banjarmasin yang berjumlah 30 

orang. 

 

 



 

 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang ditarik dari populasi 

tersebut (Sugiyono, 2014, hlm. 80). Teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan peneliti adalah populasi sampel jenuh yaitu teknik pengambilan 

sampel apabila sejumlah populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal 

sebagai istilah sensus. Interpretasi teknik sensus adalah sarana untuk 

menentukan sampel yang sesuai dengan ukuran sampel yang akan berfungsi 

sebagai data nyata dengan mempertimbangkan sifat dan penyebaran 

penduduk, jumlah sampel yang ada jumlah populasi yang ada (Riduwan, 

2010, hlm. 64).  

Dari jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini seluruhnya 

30 orang dikarenakan jumlah populasi yang tidak besar maka peneliti  

mengambil 100% jumlah populasi yang ada.  

D. Data dan Sumber Data 

Data kuantitatif adalah suatu data yang terbentuk dari angka. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

1. Jenis Data 

Data yang akan diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh dari sumber pertama dalam individu maupun 

perorangan disebut dengan data primer (Abdullah, 2015, hlm. 246). Data 



 

 

 

primer yang ada dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket) yang 

berjumlah 30 orang Karyawan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang metode akuisisinya berasal dari 

sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. 

(Bungin, n.d., hlm. 132). Data sekunder penelitian ini berupa buku-buku, 

catatan, literatur, serta bacaan lain yang dijadikan teori dalam menganalisis 

data yang ditentukan. 

2. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini yaitu subjek tentang asal data yang akan 

diperoleh, dalam memperoleh data yang ingin di teliti, maka sumber data 

yang dituju adalah: 

a. Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam 

penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah para Karyawan PT 

Bank Mega Syariah Banjarmasin yang berjumlah 30 orang. 

b. Studi pustaka dengan cara mencari dan mempelajari berbagai literatur 

yang mendukung penelitian ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar 

pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atau daftar 

pertanyaan (Sugiono, 2019, hlm. 142). Adapun angket atau kuesioner merupakan 



 

 

 

pengumpulan data dengan menyerahkan daftar pertanyaan kepada responden 

dengan cara membagikan angket (Sugiono, 2019, hlm. 248). 

Dalam penelitian ini kuesioner diberikan kepada para Karyawan PT Bank 

Mega Syariah Banjarmasin untuk mendapatkan data atau jawaban dari responden 

terkait variabel penelitian. Penyebaran angket diberikan kepada responden untuk 

menghasilkan data yang akurat dengan menggunakan skala likert. Skala likert 

digunakan sebagai pengukuran sikap, pendapat dan persepsi individu atau 

kelompok tentang suatu kejadian. Penelitian ini menggunakan jenis instrumen 

angket atau kuesioner dengan skor sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Predikat keterangan bobot 

Predikat Keterangan Bobot 

SS Sangat setuju 5 

S Setuju 4 

RG Ragu-ragu 3 

TS Tidak setuju 2 

STS Sangat tidak setuju 1 

                                                                                         Tabel 3.1 Skor penilaian 

No Keterangan Skoring 

1 SS : Sangat setuju 5 

2 S  : Setuju 4 

3 RG: Ragu-Ragu 3 

4 TS: Tidak setuju 2 

5 STS: Sangat tidak setuju 1 



 

 

 

 

 

F. Desain Pengukuran dan Instrumen Penelitian 

Desain pengukuran dalam penelitian ini terdapat variabel yang terikat, 

yaitu produktivitas kerja Karyawan PT Bank Mega Syariah Banjarmasin. Dalam 

penelitian ini terdapat tiga variabel bebas yaitu kompensasi finansial, kompensasi 

nonfinansial dan budaya organisasi. Variabel terikat dan variabel bebas tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Kompensasi Finansial ( X1) 

Kompensasi Nonfinansial (X2) 

Budaya Organisasi (X3) 

Produktivitas Kerja (Y) 

Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini merupakan alat 

pengumpulan suatu data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati (Sugiono, 2019, hlm. 92). Maka dari itu instrumen penelitian 

merupakan kumpulan data konkrit dari masalah.  

Tabel 3.3 Indikator Kuesioner (X₁) 

Variabel Penelitian Indikator Skala 

Pengukuran 

Kompensasi Finansial 

(Variabel X₁) 

 

1. Gaji  Likert 

2. Komisi 

3. Bonus 

4. Tunjangan pensiun 

5. Tunjangan pendidikan 



 

 

 

6. Tunjangan perumahan 

7. THR 

Sumber: (Simamora, 2004, hlm. 541) 

 

Tabel 3.4 Indikator Kuesioner (X₂) 

Variabel Penelitian Indikator Skala 

Pengukuran 

Kompensasi Nonfinansial 

(Variabel X₂) 

 

 

1. Kebijakan perusahaan yang 

sehat 

Likert 

2. Rekan kerja dan 

lingkungan kondusif 

3. Pekerjaan yang sesuai 

4. Pemberian jabatan 

5. Fasilitas yang baik 

Sumber: (Mondy, 2008, hlm. 12) 

Tabel 3.3 Indikator Kuesioner (X₃) 

Variabel Penelitian Indikator Skala 

Pengukuran 

Budaya Organisasi 

(Variabel X₃) 

 

 

 

1. Keterlibatan Likert 

2. Konsistensi 

3. Adaptabilitas 

4. Misi 

 

Sumber: (Denison, 1990, hlm. 23) 

 

Tabel 3.3 Indikator Kuesioner (Y) 



 

 

 

Variabel Penelitian Indikator Skala 

Pengukuran 

Produktivitas Kerja 

(Variabel Y) 

1. Produktivitas fisik Likert 

2. Produktivitas nilai 

Sumber: (Yuniarsih et al., 2009, hlm. 156) 

G. Tahap Pengolahan Data 

Pengolahan data secara kuantitatif melalui pembagian kusioner dan data 

yang terkumpul diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

a. Collecting, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data yang 

diperlukan berupa primer maupun sekunder. 

b. Editing, data yang disediakan sebelum diolah perlu diedit terlebih dahulu. 

Dengan kata lain, data yang telah dikumpulkan perlu dibaca kembali dan 

diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang membuat ragu. 

c. Coding, memberikan angka-angka dan kode yang terdapat pada jawaban-

jawaban pertanyaan kusioner, hal ini akan membuat dipermudahnya 

memasukan data dalam komputer. 

d. Klasifikasi data, pengelompokan data yang terkumpul sesuai dengan kode 

yang telah dibuat. 

e. Tabulating, yaitu meletakan data-data pada tabel dan mengatur angka-

angka sehingga dapat dihitung dengan menggunakan komputer. 



 

 

 

H. Uji Alat Ukur 

Peneliti mengembangkan instrumen dengan dua bagian yaitu uji validitas 

dan uji reliabilitas untuk menguji pertanyaan pada angket. Jika pertanyaan pada 

angket valid dan reliable maka pertanyaan sebut sudah memenuhi standar 

pengumpulan data. 

1. Uji Validitas 

Uji tersebut dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari suatu angket, 

perhitungan dari uji tersebut menggunakan Statistical Package For the Social 

Science (SPSS) dan Microsoft Office Excel. Pembandingan antara r hitung dan 

r tabel. Jika r hitung lebih dari r tabel maka data tersebut valid sedangkan 

apabila r hitung kurang dari r tabel maka data tersebut tidak valid.  

 

rxy=N⅀ononXY-⅀X(⅀Y)on{(N⅀ononX₂)-(⅀X₂){N⅀Y2-(⅀Y2)}

 

Keterangan: 

Rxy  : Koefisien korelasi butir 

N   : Jumlah respon uji coba 

⅀X  : jumlah skor item yang diperoleh uji coba 

⅀Y  : Jumlah skor total item yang diperoleh responden 



 

 

 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk menetapkan instrumen dalam hal 

ukuran gejala dalam waktu yang berbeda, semakin tinggi tingkatnya makan 

kepercayaan dari reliabilitas akan dipercaya. Untuk membuktikannya 

digunakan uji koefisien realibilitas Alfa Cronbach 

r₁₁=( kk- 1 )( 1- ⅀σ-12bσ-12t ) 

Keterangan:  

r₁₁       : Reliabilitas instrument  

k    : Banyaknya butir pernyataan 

⅀σ-12b    : Jumlah varians butir 

σ-12t    : Varians total 

I. Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas adalah suatu data yang diperoleh dengan skala 

Interval-Ratio. Uji normalitas digunakan untuk menguji distribusi suatu 

data, apakah data tersebut  sudah normal atau malah sebaliknya dengan 

menggunakan statistik parametrik. Uji normalitas bertujuan agar data yang 

sudah tersebar diketahui normal error tern dari variabel bebas dan terikat. 



 

 

 

b. Uji Kolinearitas/ Multikolinearitas 

Uji kolinearitas bertujuan untuk melihat apakah suatu bentuk 

hubungan sangat kuat atau bahkan sempurna dalam variabel bebas, 

kolinearitas digunakan jika terdapat dua variabel bebas dan apabila dua 

variabel lebih maka menggunakan multikolinearitas. Data yang akan 

dilihat adalah nilai VIF yang akan menjadi multikolienaritas apabila 

melebihi angka 4 (empat). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan  

dalam model regresi variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji 

Glejser, Cara mendeteksi apakah terdapat atau tidaknya heteroskedastisitas 

pada Uji Glejser dengan mengusul nilai absolut residual terhadap variabel 

bebas apabila nilai sig diatas nilai alpha (5%) atau 0,05 maka terbebas dari 

heteroskedastisitas, dengan persamaan: 

|UT| = a+b xt + vi 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Teknis analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah regresi 

linear berganda yang merupakan suatu perluasan dari teknik regresi apabila 

terdapat lebih dari satu variabel bebas untuk prediksi terhadap variabel terkait 

(Arikunto, 2013, hlm. 338). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui suatu 

hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas. Analisis ini 



 

 

 

digunakan untuk mengetahui analisis pengaruh kompensasi finansial, 

kompensasi nonfinansial, budaya organisasi terhadap produktivitas kerja. 

Model yang digunakan adalah Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + e  

Keterangan: 

Y = Produktivitas kerja 

X₁ = Kompensasi finansial 

X₂ = Kompensasi nonfinansial 

X₃ = Budaya organisasi 

Β₀, β₁, β₂, β₃ = Koefisien yang akan diestimasi 

e = Error tern 

a. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk suatu pengujian variabel bebas secara parsial 

terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada output coefficients 

dari hasil analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan 

tingkat signifikansi 0,05 (a= 5%). Pengujian hipotesis menggunakan cara 

perbandingan nilai, yaitu: 

- Jika Sig > 0,05 maka H₀ diterima 

- Jika Sig < 0,05 maka H₀ ditolak 

b. Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji efek variabel independen dengan 

variabel dependen. Pengujian menggunakan F-Statistik dengan uji korelasi 



 

 

 

dengan kriteria dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05, kriteria yang 

dipakai, yaitu: 

- Jika H₀ Diterima bila F hitung < F tabel 

- Jika H₀ diterima bila F hitung > F tabel 

c. Koefisien Determinasi (R²) 

Digunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel 

terikat. Apabila R² semakin besar, maka persentase perubahan variabel 

terikat yang disebabkan oleh variabel bebas semakin tinggi. Sebaliknya 

apabila R² semakin kecil maka persentase perubahan variabel terikat yang 

disebabkan oleh variabel bebas semakin rendah. Berikut rumus yang 

digunakan adalah: 

  
   ⅀       ⅀  

⅀  
 

Keterangan: 

R² : Koefisien determinasi 

X : Variabel independen 

Y : Variabel dependen 

B : Koefisien regresi 

J. Tahapan Penelitian 

Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, peneliti 

menempuh beberapa tahapan, yaitu: 



 

 

 

1. Tahapan Pendahuluan 

Dalam tahap penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 mei 2020 

peneliti mengamati secara dalam pada masalah yang akan diperiksa secara 

ikhtisar dan umum, dan mengkonsultasikannya dengan dosen penasehat dalam 

rangka penyusunan proposal yang kemudian disusun dan diajukan ke pihak 

jurusan Perbankan Syariah, setelah disetujui selanjutnya akan diajukan ke Biro 

Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Tahapan selanjutnya pada tanggal 11 januari 2021 peneliti 

mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagaimana yang sudah ditetapkan.  

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini dilakukan tanggal 15 maret 2021  data yang sudah 

dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan analisis data yang terkumpul 

dan lengkap dengan teknik dan analisis yang sudah ditentukan, kemudian 

dikosultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan 

penyempurnaan. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan 

Dalam tahap ini dilakukan pada tanggal 16 juni 2021 peneliti 

menyusun hasil penelitian berdasarkan dengan sistematika yang sudah 

diperoleh, kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing. 



 

 

 

Sesudah disetujui, skripsi siap untuk di munaqasyahkan di hadapan Tim 

Penguji Skripsi. 

 


