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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini metode kombinasi model

(concurrent triangulation). Menurut (Sugiyono, 2013:499) metode kombinasi model

adalah metode penelitian yang menggabungkan antar metode penelitian kualitatif dan

kuantitatif dengan cara mencapur kedua metode tersebut secara seimbang. Metode

tersebut digunakan secara bersam-sama untuk menjawab rumusan masalah sejenis.

Rumusan masalah bias berbentuk  rumusan masalah deskriptif, komparatif,  asosiatif,

dan komparatiff asosiatif. Fokus penggabungan lebih pada teknik mengumpulkan data

dan analisis data, sehingga peneliti dapat membandingkan seluruh data yang diperoleh

dari kedua metode tersebut, selanjutnya dapat dibuat kesimpulan, apakah kedua data

saling memperkuat, memperlemah atau bertentangan.

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data

primer dan data sekunder adalah:

3.1.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan

kebutuhannya menurut, (Sugiyono, 2013) yaitu:

1. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk kata, kalimat

dan gambar. Dalam hal ini peneliti menggunakanya dalam penetuan
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gaji, gambaran umum perusahaan, dan data lain yang menunjang

pembahasan.

2. Data kuatitatif yaitu data yang berupa angka, atau data kualitatif

diangkakan, data ini dibutuhkan untuk menganalisis hasil penelitian

dari jawaban kuesioner menggunakan skala Likert.

Untuk pengololahan data dari hasil angket yang telah dijawab oleh

responden diberi angka atau bobot nilai berdasarkan skala Likert, dimana

alternatif jawaban diberi nilai 1 sampai 5, selanjutnya nilai-nilai dari alternatif

tersebut dijumlahkan untuk setiap responden. Untuk variabel imbalan kerja dan

etos kerja islam dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skor/Bobot Nilai Berdasarkan Skala Likert

Pernyataan Jawaban Bobot Nilai

Sangat Setuju
Setuju
Ragu-Ragu
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

SS
S
R

TS
STS

5
4
3
2
1

Sumber: metode penelitian kombinasi (Sugiyono, 2013:137)

3.1.2 Sumber data

Sumber data yang akan menjadi bahan analisis dalam penelitian yaitu

data primer yaitu berupa hasil wawancara dan kuisioner yang berasal dari

jawaban responden terhadap kuisioner yang diberikan.



3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian,

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013:401).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Penelitian kepustakaan

Yaitu penelitian yang menggunakan data yang diperoleh dari tulisan-tulisan

ilmiah yang ada, buku-buku literatur lain yang diperlukan sebagai landasan

teoritis dalam penelitian ini.

2. Penelitian lapangan

Yaitu penelitian langsung yang dilakukan pada perusahaan yang bersangkutan.

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka

teknik data yang dapat dilakukan (Sugiyono, 2013:402) yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dalam metode survey yang

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek. Teknik wawancara

ini dilakukan secara formal dan intensif sehingga akan mampu memperoleh

informasi sebanyak mungkin secara jujur dan detail.
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b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung

ke objek yang diteliti dan mengamati apa yang menjadi sasaran dalam

pengambilan data yang sesuai dengan apa yang diperlukan.

c. Teknik Angket

Angket yaitu mengumpulkan infomasi dengan cara menyampaikan

sejumlah pertanyaan (kuesioner) tertulis untuk dijawab secara tertulis pula

oleh responden. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dimana

responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi

dengan lengkap mengembalikan kepada peneliti (Sugiyono, 2013:192)

Dalam hal ini peneliti menyebarkan angket kepada 45 tenaga kerja yang

dijadikan sebagai responden, responden hanya memilih salah satu jawaban

yang dianggap paling tepat baginya.

d. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seseorang (Sugiyono, 2013:326). Studi dokumen merupakan pelengkap

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian.



Tabel 3.2

Rumusan Masalah, Teknik Pengumpulan Data Dan Sumber Data

No Rumusan Masalah Teknik
Pengumpulan
Data

Sumber Data

1. Profil Perusahaan Dokumentasi,
observasi dan
wawancara

Manager
Operasional

2. Penerapan employee benefit
berdasarkan SAK ETAP

Dokumentasi,
observasi dan
wawancara

Manager
Operasional dan
karyawan

3. Pengaruh keberadaan employee
benefit terhadap etos kerja islam

Kuesioner,
dokumentasi,
observasi dan
wawancara

Karyawan
(cleaner) dan
supervisor

Sumber: metode penelitian kombinasi (Sugiyono, 2013:504)

3.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2013:119) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah para tenaga kerja Cleaning

Service dilingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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a. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristikyang dimiliki oleh

populasi yang diteliti (Sugiyono, 2013:120). Teknik pengambilan sampel yang

digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan cara purposive sampling,

(Sugiyono, 2013:126) mengatakan bahwa teknik pengambilan sampel dengan

cara purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan

pertimbangan tertentu. Pada cara ini siapa yang akan diambil sebagai anggota

sampel diserahkan pada orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa

yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan mengguanakan rumus Slovin:

n = N
1 + Ne2

Keterangan:
n = Jumlah sampel

N = Ukuran populasi

E = Tingkat error (e=10%)

n =      84
1 + 84 (0,1)2

n = 84
1 +  0,84

n =       84
1, 84

n =  45,65 Responden



Berdasarkan perhitungan rumus Slovin, sampel penelitian ini berjumlah 45

responden, adapun yang menjadi responden pada penelitian ini adalah karyawan

pada CV. Riski Menasti yang akan menjadi objek penelitian. Alasan pengambilan

sampel pada tenaga kerja (CS) ini karna para karyawan merupakan  bagian

perusahaan CV.Riski Menasti yang bergerak dibidang jasa. Serta mempekerjakan

karyawanya pada lingkungan kampus madani UIN SUSKA Riau. Alasan tersebut

sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2013:333) berpendapat bahwa analisis data adalah proses

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Peneliti

menganalisis data yang diperoleh dengan metode analisis deskriptif.

Pada  proses analisis data kualitatif  terdapat 3 (tiga) tahapan,  yaitu reduksi

data (data reduction), penyajian data (data display), dan pengambilan

kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2013:335). Berikut ini penjelasan dari tahapan

analisis data sebagai berikut:
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1. Reduksi data (data reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan

membuang yang tidak perlu (Sugiono,2013:336). Pada tahapan ini, data yang

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan

peneliti pada tahapan selanjutnya. Pada teknik ini, data-data diperoleh dari para

informan dan responden  yang kemudian disusun secara sistematis sesuai

dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian data (data display)

Tahapan selanjutnya setelah mereduksi data adalah data display, menurut

(Sugiyono, 2013:339) dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan

untuk memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja, selanjutnya

berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Penyajian data bias dilakukan

dalam bentuk uraiansingkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan

sejenisnya. Pada tahapan ini, peneliti melakukan penyajian data, dari hasil

wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dijelaskan lagi secara rinci.

Sedangkan untuk penyajian data dari responden mengenai employee benefit

terhadap etos kerja dalam perspektif islam disajikan dalam bentuk tabel dan

frekuensi kemudian diikuti dengan penjelasan-penjelasan sesuai dengan

pengamatan peneliti dilapangan. Serta menyimpulkan hasil angket berupa

persentase yang dilakukan oleh peneliti.



3. Pengambilan kesimpulan/verifikasi

Tahapan terakhir pada analisi data kualiatatif adalah pengambilan hasil

kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2013:343), dalam tahapan ini peneliti akan

memberikan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal

penelitian.

3.4.1 Analisis Koefisien Korelasi

Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan

hubungan variabel berbentuk interval atau rasio (Sugiyono, 2015:228)

sebagai berikut:

= ∑ + ∑ − ∑di22 ∑ ∑
Dimana:

r = koefisien validitas

X = Skor total pertanyaan responden variabel X

Y = Skor total pertanyaan responden variabel Y

∑X = Jumlah skor dalam variabel X

∑Y = Jumlah skor dalam variabel Y

∑X2 = Jumlah kuadrat masing-masing variabel X

∑Y2 = Jumlah kuadrat masing-masing variabel Y
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Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang

ditemukan tersebut, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera

pada tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi

Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199
0,20 -0,399
0,40 – 0,599
0,60 – 0,799
0,80 – 1,000

Sangat rendah
Rendah
Sedang

Kuat
Sangat Kuat

Sumber: statistic untuk penelitian (Sugiyono, 2015:231)

Adapun hasil koefisien korelasi (r) tersebut mempunyai kriteria sebagai

berikut:

1. Bila r ≠ 0 (nol) atau mendekati 0 (nol), maka hubungan antar kedua

variabel sangat lemah atau tidak terdapat pengaruh sama sekali.

2. Bila r = -1 atau mendekati 1, maka korelasi antar kedua variabel dikatan

positif dan sangat kuat sekali.

3. Bila r = -1, maka korelasi dikatakan sangat kuat dan negatif.

3.4.2 Analisis Koefisien Determinasi

Yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh yang

disebabkan variable imbalan kerja terhadap variabel etos kerja islam,



untuk mengetahui berapa besarnya koefisien determinasi yang terdapat maka

dibuat dalam bentuk persentase dengan rumus (Sugiyono, 2015:231) yaitu:

Kd = rs2 x 100%

Dimana:

Kd = Koefisien determinasi

rs  = Koefisien korelasi rank spearman

Nilai Kd di atas menunjukan berapa besar persen suatu variabel bebas

mempengaruhi variabel terikat.


