
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), metode

penelitiannya adalah metode kuantitatif, dimana jenis kuantitatif merupakan

penelitian yang berbentuk angka untuk menguji suatu hipotesis. Menurut

Margono penelitian kuantitatif adalah penelitian yang lebih banyak

menggunakan logika hipotesis verifikasi yang dimulai dengan berfikir deduktif

(khusus ke umum) untuk menurunkan hipotesis kemudian melakukan pengujian

dilapangan dan kesimpulan atau hipotesis tersebut ditarik berdasarkan data

empiris1. Dan hal ini akan di ujikan kepada BMT yang ada Propinsi Riau.

Sedangkan pendekatan penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu

menggambarkan pola hubungan antara dua variabel atau lebih2, yaitu hubungan

antara motivasi, pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan yang ada pada

BMT Propinsi Riau.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah pada lembaga

keuangan yang berbasis syariah yaitu pada BMT yang ada di Provinsi Riau.

1Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64.
2Amirullah, Metodologi Penelitian Manajemen, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm.

29.



Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah

pentingnya masalah tersebut diteliti karena lembaga keuangan yang berbasis

syariah khususnya BMT merupakan salah satu tempat berlangsungnya kegiatan

ekonomi, apabila kepercayaan terhadap BMT lebih baik dari masyarakat maka

kita dapat mewujudkan ekonomi yang berbasis syariah hal di level masyarakat

yang skopnya lebih kecil dan lebih sederhana.

Penelitian ini rencananya akan dilakukan pada subjek penelitian yaitu

pada seluruh BMT yang ada di Propinsi riau,Seiring dengan keterbatasan waktu

dan keterbatasan biaya maka dari 16 BMT yang tergabung dalam perhimpunan

BMT Korwil Riau yang beralamatkan di Duri, Kampar, INHU, Siak dan

Pekanbaru maka penulis memusatkan penelitian pada daerah Kampar dan

Pekanbaru saja.dari dua daerah yang ada maka jumlah BMT yang akan di teliti

sebanyak 12 BMT namun dalam perjalanan penelitian maka hanya 5 BMT saja

yang dapat diteliti ada beberapa BMT yang non aktif sisanya beberapa BMT

menolak di teliti dengan alasan mereka kecewa dengan keberadaan mahasiswi

UIN suska pekanbaru yang meneliti tetapi tidak pernah memberikan hasil dari

penelitian tersebut.

Adapun 5 BMT yang menjadi subjek atau tempat penelitian ini yaitu

sebagai berikut:

1. BMT Marwah yang merupakan pusat KOrwil BMT Riau yang beralamatkan

di danau bingkuang Kampar.



2. BMT Mitra Arta yang berada di Jl.Sekolah No.80E Rumbai Pesisir –

Pekanbaru.

3. BMT Jami’us Shoghir Jl.Kenanga II No. 74 Desa Air Terbit Kec. Tapung

Kab. Kampar.

4. BMT Al Hijrah Jl. Dt. Harunsyah No.02B Simpang Siabu Desa Salo

Kec.Salo.Kab. Kampar.

5. BMT Al Amin Marpoyan Damai Pekanbaru.

Pelaksanaan proses penelitian ini dari awal hingga akhir yaitu mulai dari

pra surveyhingga turun kelapangan dan akhirnya mendapatkan jawaban atas

rumusan masalah memakan waktu kurang lebih 8 ( delapan) bulan.

3.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Wawancara

Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan tanya jawab

secara langsung secara lisan dengan sebagian responden dan dengan pimpinan

atau manager pengelola BMT terkait dengan permasalahan penelitian.

2. Kuisioner

Kuisioner merupakan metode pengumpulan data secara langsung yang

dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden untuk

mengetahui pengaruh motivasi dan pengalaman kerja terhadap Kinerja

karyawan BMT Propinsi Riau.. Adapun kuesioner tersebut terdiri dari; (1)



kuesioner motivasi, (2) kuesioner Pengalaman Kerja Karyawan, (3) kuesioner

Kinerja Karyawan BMT Propinsi Riau.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data dan informasi yang diperlukan dikumpulkan

data primer dan data sekunder, melalui teknik wawancara, teknik penelusuran

dokumen dan kuisioner.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang

memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman

sendiri oleh penulis3.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data

primer. Walaupun dikatakan bahwa sumber merupakan sumber kedua, jelas

hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan

yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah

ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah

data yang berasal wawancara dengan sebagian manager pengelola dari 5 BMT

yang ada di propinsi Riau dan dengan beberapa orang responden terkait masalah

penelitian yang ada.Selain itu data sekunder juga berbentuk data-data

dokumentasi lainnya yang dapat memperkuat data hasil penelitian.

3Eko Putro Widiyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2012), hlm. 33.



3.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian kuantitatif merupakan istilah yang sangat lazim

dipakai. Populasi diartikan sebagai jumlah kumpulan unit yang akan diteliti

karateristik atau cirinya.

Populasi yaitu keseluruhan sasaran yang yang seharusnya diteliti dan

pada populasi itu hasil penelitian diberlakukan4. Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh karyawan/pengelola dari 5 unit BMT yang ada di propinsi Riau.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipergunakan sebagai sumber

data yang sebenarnya. Dengan kata lain, sampel merupakan bagian dari

populasi5. Pembagian jenis sampel yang diterapkan oleh Sugiyono ada berbagai

macam. Diantaranya penulis menerapkan dalam penelitian dengan menggunakan

“Sampel Jenuh” atau “Sampling Jenuh”/sensus dimana teknik pengumpulan

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel6. Yaitu seluruh

karyawan 5 BMT yang ada di propinsi Riau. Hal ini sering dilakukan bila jumlah

4Moh. Kasiran, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang: UIN Maliki Press,
2010), hlm. 257.

5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,), hlm. 96.
6Ibid.



populasi relative kecil atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan

kesalahan yang sangat kecil.

Tabel III.1 Jumlah Karyawan BMT di Provinsi  Riau

Sumber : Data BMT Korwil Riau

Dan dalam penelitian ini sampel dalam penelitian ini berdasarkan jumlah

karyawan di 5 BMT yang berada di propinsi Riau sebanyak 40 orang responden.

3.6 Instrumen dan Skala Penelitian

1. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang

diteliti. Dengan demikian jumlah instrumen yang akan digunakan untuk

penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti7. Instrumen

7Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2004), Edisi ke-11, hlm. 105.

No Nama BMT Jumlah Karyawan
1 BMT Marwah 13
2 BMTMitra Arta 8
3 BMT Jamius Shoghir 8
4 BMT Al Hijrah 7
5 BMT AL Amin 4

Total 40



penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari motivasi dan

pengalaman kerja karyawan BMT sebagai variabel X dan kinerja karyawan

BMT Propinsi Riau sebagai variabel Y. Kemudian dijabarkan dalam bentuk

kuisioner yaitu pengajuan sejumlah pertanyaan yang berstruktur kepada

semua responden dengan pertanyaan yang sama dan urutan yang sama pula.

2. Skala Penelitian

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai

acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat

ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan

menghasilkan data kuantitaif.8

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert, yang

berfungsi untuk mengetahui derajat dari tingkat sangat setuju hingga sangat

tidak setuju terhadap pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner. Bobot yang

akan diberikan sebagai berikut:

Tabel III.2

Bobot Skala Likert

BOBOT PENILAIAN

5 Sangat Setuju (SS)

8Ibid.



4 Setuju (S)

3 Ragu-ragu (RR)

2 Tidak Setuju (TS)

1 Sangat Tidak Setuju (STS)

Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi

3.7 Hipotesis Penelitian

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh serta hubungan yang

positif antara dua variabel atau lebih perlu dirumuskan suatu hipotesis.

Dimana hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran pada bab II, maka hipotesis dalam penelitian

ini adalah :

1. Terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi dan pengalaman kerja

terhadap kinerja karyawan Baitul Maal Wat Tamwil Provinsi Riau (Ha).

2. Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi dan pengalaman

kerja terhadap kinerja karyawan Baitul Maal Wat Tamwil Provinsi Riau

(Ho).

3.7 Analisis Data

3.7.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas



Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa tepat

instrumen atau kuesioner yang disusun mampu menggambarkan yang

sebenarnya dari variabel penelitian. Sebuah instrumen dikatakan valid

apabila nilai koefisien korelasi r hitung ≥ r tabel9. Adapun rumus yang

dipakai yaitu korelasi pearson produk moment:

= ∑xy∑x .		∑y
Keterangan :

r = koefisien korelasi

x = deviasi rata-rata variabel X

= X - X

y = deviasi rata-rata variabel Y

= Y - Y 

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil

penelitian atas dasar waktu yang berbeda. Dalam arti lain, reabilitas

digunakan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan dalam

waktu yang sama, akan  menghasilkan  data dan kesimpulan yang juga

sama. Rumus reliabilitas dengan metoda alpha :

 = 1 − 

9Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002), hlm. 235.



Dimana : k = jumlah item

s2 = jumlah varians skor total

s2= varians responden untuk item

3.7.2 Uji Normalitas

Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah data

continue berdistribusi normal sehingga analisis dengan validitas,

reliabilitas, uji t, korelasi, regresi dapat dilaksanakan. Pengujian

menggunakan rumus kolmogrov smirnov yang ada di dalam SPSS.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Persamaan Regresi linier berganda harus bersifat BLUE (Best

Linier Unbiased Estimator), artinya pengambilan keputusan melalui uji F

dan uji t tidak boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE

maka harus dipenuhi diantaranya tiga asumsi dasar. Tiga asumsi dasar yang

tidak boleh dilanggar oleh regresi linier berganda yaitu :

a. Tidak boleh ada multikolinieritas

b. Tidak boleh ada autokorelasi

c. Tidak boleh ada heteroskedasitas

Apabila salah satu dari ketiga asumsi dasar tersebut dilanggar, maka

persamaan regresiyang diperboleh tidak lagi bersifat BLUE (Best Linier

Unbiased Estimator), sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan



uji t menjadi bias. Dalam menganalisis data dan menentukan hipotesis

penelitian, maka peneliti menggunakan alat analisis Regresi Berganda

dengan formulasi sebagai berikut :

Y = a + b1X1 + b2X2+ ε

Dimana :

Y = Kinerja Karyawan BMT Propinsi Riau

X1 = Tingkat motivasi karyawan BMT Provinsi Riau

X2 = Pengalaman kerja karyawan BMT Provinsi Riau

a  = Konstanta (intercept)

b  = Koefisien regresi

ε = Tingkat kesalahan/error

1. Uji Heterokedasitas

Pada regresi linier nilai residual tidak boleh ada hubungan

dengan variabel X. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Dan jika

varians berbeda, disebut Heteroskedatisitas. Model regresi yang baik

adalah tidak terjadi Heteroskedatisitas.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah apakah variabel-variabel independent

dalam persamaan regresi mempunyai hubungan (korelasi) erat satu sama

lain. model regresi yang benar haruslah bebas dari multikolinearitas



pada setiap vaariabelnya. Identifikasinya dapat dilihat dari nilai

tolerance dan VIF Variance Inflation Factor.

3.7.4 Koefisien Korelasi Sederhana (r)

Uji korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan

hubungan antara dua variabel dan mengetahui arah hubungan yang terjadi.

Pada penelitian ini uji korelasi sederhana dengan rumus korelasi pearson

produk moment.

Setelah didapat hasil dari korelasi dengan rumus diatas, maka

penulis menginterprestasikannya, dengan mengunakan pedoman tabel

interpretasi koefisien korelasi  pada tabel beriku10:

Tabel III. 4.

Tabel Interpretasi Koefisien Korelasi

No Interval Nilai Kekuatan Hubungan

1.

2.

3.

4.

5.

1,00 < KK ≤ 1,80

1,80< KK ≤ 2,60

2,61 < KK ≤ 3,40

3,41 < KK ≤ 4,20

4,21 < KK ≤ 5,00

Sangat rendah atau lemah sekali

Rendah atau tidak setuju

Sedang atau netral

Tinggi atau penilaian setuju

Sangat tinggi atau penilaian sangat

10Ibid., hlm. 44.



setuju

Sumber : Iqbal Hasan (2002:235).

Mengukur tanggapan responden dalam penelitian ini menggunakan

skala Likert. Setiap pertanyaan mempunyai 5 alternatif jawaban, dengan

bobot alternatif jawaban sebagai berikut:

1. Alternatif jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1

2. Alternatif jawaban tidak setuju diberi skor 2

3. Alternatif jawaban ragu-ragu diberi skor 3

4. Alternatif jawaban setuju diberi skor 4

5. Alternatif jawaban sangat setuju diberi skor 5

Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan bantuan komputer

melalui program SPSS versi 16.00.

3.7.5 Uji Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis digunakan teknik sebagai berikut:

1. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang

dimasukkan dalam model secara parsial (sendiri-sendiri) memiliki

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

2. Uji F (Simultan)



Kegunaan uji F adalah untuk menentukan signifikan atau tidak

signifikannya suatu variabel bebas secara bersama-sama dalam

mempengaruhi variabel terikat.


