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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu 

sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke subyek 

penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam peelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif untuk menguji hipotesis dan cara mendapatkan data yang akan 

dikumpulkan adalah dengan menyebarkan kuisioner. 

3.2 Sifat Penelitian 

Sifat dalam penelitian ini adalah bersifat asosiatif. Penelitian asosiatif 

merupakan sebuah metode dimana metode ini menghubungkan satu variabel dengan 

variabel lainnya dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel (Supriyanto, 

2009). Variabel independen dalam penelitian ini adalah budaya kerja Islam dan etos 

kerja Islam (x) serta untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja 

karyawan (y). 

3.3 Lokasi dan Periode Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di kantor PT Arofahmina Tour 

& Travel di Surabaya. Peneliti tertarik melakukan penelitian di tempat tersebut 

dikarenakan PT Arofahmina Tour and Travel di Surabaya memiliki kriteria yang 
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sesuai dengan penelitian ini. Waktu penelitian akan di lakukan pada bulan Mei 2021 

hingga Agustus 2021. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

 Populasi didefinisikan selaku kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil riset yang mempunyai ciri serta identitas yang membedakannya 

dengan kelompok subjek yang lain (Azwar, 2012). Dalam penelitian ini populasi yang 

dimaksud adalah seluruh karyawan Tour & Travel X di Surabaya yang berjumlah X 

orang. 

3.4.2 Teknik Penentuan Jumlah Sampel 

 Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 

orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada PT. 

Arofahmina Tour and Travel di Surabaya yaitu sebanyak X responden. Dengan 

demikian penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik sampel penelitian 

sebagai unit observasi disebut sebagai teknik sensus. 

3.4.3 Teknik Sampling 

 Dalam penelitian pengaruh budaya kerja Islami dan etos kerja Islami terhadap 

kinerja karyawan pada Tour and Travel X di Surabaya, peneliti akan menggunakan 

teknik Sampling Jenuh, Menurut Sugiyono (2017: 124) sampling jenuh adalah teknik 

pengumpulan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

3.5 Sumber Data 



35 
 

3.5.1 Data Primer 

 Sumber data utama adalah kumpulan data yang diperoleh langsung dari 

lapangan oleh peneliti. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diberikan kepada responden yang dituju. 

(Bawono, 2006: 29) 

3.5.2 Metode Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini teknik penentuan jumlah sampel menggunakan metode 

survei kuesioner, yaitu pertanyaan-pertanyaan terdaftar yang disusun secara sistematis 

kemudian dikirim dan diisi oleh responden. Setelah mengisi kuesioner, akan 

dikembalikan kepada peneliti. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, maka 

peneliti akan menyebarkan kuesioner kepada karyawan pada PT Arofahmina Tour and 

Travel di Surabaya. 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Table 3.6 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator Keterangan 

 

 

 

 

 

 

Siddiq 

Karyawan selalu bersikap 

jujur dan perilaku sudah 

sesuai dengan ajaran 

Islam 
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Budaya Kerja Islami 

suatu gagasan yang 

dilandasi pada 

pandangan hidup 

sebagai suatu kualitas 

yang menjadi sifat, 

kebiasaan, dan 

penggerak yang 

mengakar dalam 

kehidupan suatu 

kelompok masyarakat 

atau organisasi. 

(Nawawi, 2003:65). 

 

 

 

Istiqamah 

Karyawan dapat selalu 

berusahan untuk tetap 

konsisten dalam bekerja. 

 

 

 

 

Fathanah 

 

 

 

Karyawan dapat 

memahami apa yang dia 

kerjakan dengan didasari 

ilmu dan pengalaman 

 

Amanah 

Berarti memiliki 

tanggung jawab dalam 

melaksanakan setiap 

tugas dan kewajiban.  

 

Tabligh 

Karyawan dapat 

menjadikan contoh yang 

baik kepada karyawan 

lainnya untuk salin  
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Etos Kerja Islam 

adalah akhlak dalam 

bekerja sesuai dengan 

nilai-nilai Islam 

sehingga dalam 

melaksanakannya tidak 

perlu lagi dipikir-pikir 

karena jiwanya sudah 

meyakini sebagai 

sesuatu yang baik dan 

benar. (Majid, 2000: 

410) 

 

 

 

 

1. Kerja 

merupakan 

penjabaran 

ibadah 

 

1. Kerja berlandaskan 

niat beribadah hanya 

kepada Allah adalah 

salah satu 

katrakteristik penting 

etos kerja Islam. 

2. Tidak bermalas-

malasan 

3. Percaya jaminan 

rezeki Allah 

4. Sikap kreatif 

 

 

 

 

 

2. Kerja di landasi 

ilmu 

5. Keahlihan 

6. Memiliki 

perencanaan 

7. Disiplin 

8. Tidak 

mementingkan 

diri sendiri 
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9. Profesional 

3. Kerja Dengan 

Meneladani 

Sifat-sifat Ilahi 

serta Mengikuti 

Petunjuk-

petunjukNya. 

 

10. Bertanggung 

jawab 

11. Tawakkal 

12. Belajar dari 

pengalaman 

 

 

 

 

 

Kinerja Karyawan  

mengacu pada kualitas 

dan kuantitas pekerjaan 

yang dilakukan oleh 

seorang karyawan 

dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan 

 

 

 

Tingkat 

Kerapian 

 

Tingkat kerapian dapat 

berdampak baik pada 

penyelesaian karyawan 

dalam bekerja 

 

 

Ketetapan waktu 

dalam 

meneyelesaikan 

pekerjaan. 

 

Karyawan dapat 

menyelesaikan tugas 

sesuai dengan target 
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tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya 

(Mangkunegara, 2008) 

 

 

Kualitas 

Pekerjaan 

Kualitas pekerjaan yang 

baik diharapkan dapat 

membantu karyawan 

untuk bertanggung jawab 

atas pekerjaannya. 

 

 

Kuantitas 

Pekerjaan 

Karyawan yang dapat 

menyelesaikan 

pekerjaannya sesuai target 

yang telah di tetapkan. 

  

 

Pengetahuan 

Kerja 

Mampu untuk 

menganalisa serta 

mengetahui pekerjaan 

yang telah diberikan 

dengan baik. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Analisis untuk mengetahui pengaruh etos kerja Islam dan budaya kerja Islam 

terhadap kinerja karyawan adalah menggunakan analisis: 

3.7.1 Uji Vadilitas 

 Menurut Sugiyono (2014), uji validitas adalah sekumpulan data yang 

menunjukkan keakuratan dan keakuratan antara data dengan apa yang sebenarnya 
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terjadi pada objek penelitian. Dengan menghubungkan skor subjek dalam penelitian 

dengan total subjek, digunakan korelasi product moment Pearson (r). Penelitian 

realibilitas dinyatakan valid bila hasil nilai signifikan masing- masing statment dari 

variabel lebih kecil (<) dari 0, 05 (Ghozali, 2009). 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

 Menurut Bawono (2006: 92) menjelaskan bahwa Uji reliabilitas adalah alat 

yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator variabel atau 

struktur. Pengujian menggunakan metode Cronbach Alpha. Jika nilai koefisien 

reliabilitas yang diperoleh >0,60 maka instrumen memiliki reliabilitas yang lebih 

tinggi. 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik adalah pengujian variabel penelitian dan model regresi untuk 

menguji apakah terdapat suatu kesalahan pada variabel dan model regresi. Berikut ini 

adalah macam-macam jenis uji asumsi klasik: 

3.7.4 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data variabel dependen dan 

independen yang digunakan dalam model regresi berdistribusi normal. Data 

penelitian yang baik adalah data yang berdistribusi normal (Bawono, 2006: 174). Uji 

statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov (K-S).  

 Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis (Ghozali, 2001: 164):  

 H0: data residual berdistribusi normal 
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 HA: HA: data residual berdistrisbusi tidak normal 

3.7.5 Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana adanya terjadi sebuah 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. 

(Priyanto, 2010: 83) 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang 

ditemukan terjadi adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui 

adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransinya dan lawannya atau 

variance iflation faktor (VIF). Untuk pengambilan keputusan dalam menentukan ada 

atau tidaknya multikolinearitas yaitu dengan sebagai berikut: 

1. Jika nilai VID disekitar angka 1 atau memiliki toleransi mendekati 1, maka 

dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi. 

2. Jika koefisien korelasi antar variabel bebas kurang dari 0,5 maka dapat 

dinyatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas.  

3.7.6 Uji Liniearitas 

 Uji liniaritas digunakan untuk melihat model regeresi yang digunakan dalam 

penelitian memiliki hubungan liniar (Ghozali, 2011). Uji liniaritas menggunakan test 

for linearity pada nilai sig 0,05. Jika nilai (sig) deviation from linearity lebih kecil (>) 

dari 0,05, maka hubungan antar variabel linier. Jika pada baris linearity lebih besar 

(<) dari 0,05, maka ada hubungan linier antar variabel. 
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3.7.7 Heteroskedastisitas 

 Uji heteroscedasticity bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang Homoskedastisitas (Ghozali, 2001: 69)  

3.7.8 Analisis Regresi Berganda 

 Regresi berganda digunakan untuk menganalisis data multivariat. Analisis 

dalam uji ini digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen (Y), dengan 

beberapa variabel independen (Bawono, 2006:85). 

 Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh budaya kerja Islam (X1), etos kerja Islam (X2), terhadap kinerja karyawan 

(Y) di PT Arofahmina Tour & Travel Surabaya. Persamaan regresi linear berganda 

dapat dikalkulasi dengan rumus: 

𝑌 =  𝛼 +  𝛽1Χ1 + 𝛽2Χ2 + 𝜀 

Keterangan: 

Y  = Minat Kinerja karyawan (variable dependen) 

𝛼 = konstanta 

𝛽1 = Koefisien Regeresi variable Budaya Kerja Islam 

𝛽2 = Koefisien Regeresi variable Etos Kerja Islam 

𝑋1 = Budaya Kerja Islam 
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𝑋2 = Etos Kerja Islam 

𝜀 = error 

3.7.9 Uji-t 

 Menurut Ghozali (2016), pada sebuah penelitian, menggunakan uji t dengan 

tujuan mengetahui pengaruh antara variabel independen (X) dan variabel dependen 

(Y) terkait nilai signifikan. Apabila menghasilkan secara signifikan lebih kecil (<) 

dari probabilitas 0.05, terdapat pengaruh antara variabel independen (X) dan variabel 

dependen (Y) atau diterima. Sebaliknya jika signifikan lebih besar (<) dari 

probabilitas 0,05, maka hipotesis yang teruji ditolak. 

3.7.10 Uji Koefisien Korelasi (r)  

 Menurut Suharsaputra (2012:128) menjelaskan bahwa koefisien korelasi 

digunakan untuk menampilkan tingkatan keeratan ikatan antara variable leluasa serta 

variable terikat. Uji koefisien korelasi bisa dicoba dengan memakai koefisien Product 

Moment (r) ataupun korelasi Pearson. Nilai r berkisar antara -1 sampai +1. Apabila 

nilai r mendekati- 1 hingga ikatan variable independent dengan variable dependen 

terus menjadi kokoh serta bernilai negative. Apabila nilai r mendekati +1 hingga 

ikatan variable independent dengan variable dependen semakin kuat dan bernilai 

positif. 

3.7.11 Uji Koefisien Determinasi (r2) 

 Uji koefisien korelasi (r) dicoba untuk mengenali ke eratan nilai variable 

independent dan variable dependen dengan nilai 0- 1. Bila r mendekati 1, maka 
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hubungan keduanya dekat, begitu pula kebalikannya. Sedangkan koefisien 

determinasi (r2) digunakan untuk mengetahui prosentasi pengaruh variable– variable 

X1, X2, serta X3 terhadap variable Y. Apabila r2 bernilai 0, maka model persamaan 

regresi yang terbentuk, variasi variable tidak bebas Y tidak sedikitpun dapat 

diterangkan oleh variasi variable bebas X1, X2, serta X3. Bila r2 bernilai 1, maka 

dalam model persamaan regresi yang terbentuk, variable tidak bebas Y secara 

sempurna dapat diterangkan oleh variable X1, X2, serta X3. Priyatno (2018) 

memaparkan skala koefisien determinasi selaku berikut:  

  Tabel 3.7 Interval Koefisien 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan  

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

 

 

 

 


