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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Kuantitatif 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Kuncoro (2004) mendefinisikan metode  kuantitatif adalah 

pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan 

ekonomi. Pada penelitian yang penulis lakukan berhubungan manajemen 

pengembangan kualitas manusia dalam bidang ekonomi Islam yang mana 

manajerial Profesionalisme tenaga kerja yang merupakan lulusan Program 

studi Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).  Pendekatan kuantitatif ini berangkat 

dari data, pemprosesan data mentah inilah menjadi informasi yang 

bermanfaat.  

Dengan pendekatan deskriptif, digunakan untuk mendeskripsikan 

dan memaparkan dengan jelas temuan fakta-fakta dalam melihat 

bagaimana profesionalitas kinerja yang terjadi dengan kemampuan hard 

skill dan soft skill serta pengetahuan lulusan diLembaga Keuangan Syariah 

yang didapat pada saat banggu perkuliahan. Akan tetapi menurut Nawawi 

(1983: 77) seringkali dalam penelitian sosial tidak cukup hanya 

mengumpulkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Banyak fakta yang 

ternyata harus dihubungkan satu dengan yang lain, dengan 

menghubungkan fakta-fakta tersebut secara objektif. Sehingga dalam 

pendekatan deskriptif ini menggunakan bentuk studi kasus (Case Studies), 
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sebab dalam penelitian ini hanya terpusat terhadap satu objek yaitu 

karyawan di LKS yang merupakan lulusan EPI UMY, dengan 

mempelajarinya sebagai suatu kasus (Nawawi, 1983:77), serta dibantu 

dengan beberapa aspek lain yang diperoleh datanya pada kelompok sosial 

pendukung lainnya dari berbagai sumber. Sumber lain tersebut yakni 

atasan dari karyawan dan juga nasabah yang di handel oleh karyawan yang 

bekerja di LKS. 

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi didefinisikan (Azwar, 2010: 77) sebagai kelompok 

subjek yang hendak dikenai generalisasi, memiliki ciri atau 

karakteristik yang membedakannya dengan kelompok subjek yang 

lain. Sehingga penulis mengambil karakteristik individu populasi 

pada penelitian ini merupakan mahasiswa EPI UMY yang telah 

lulus dan bekerja di Lembaga Keuangan Syariah minimal sudah 

bekerja 1 (satu) tahun. 

2. Sampel  

Sampel (Azwar, 2010: 79) adalah sebagaian dari populasi. 

Karena ia merupakan bagian populasi maka kriteria populasi harus 

terpenuhi. Sampel penelitian ini min 30 orang lulusan yang bekerja 

di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) minimal sudah bekerja ≤ 1 

tahun dan atasan dari beberapa karyawan atau rekan kerja, untuk 

mengcrosschek kinerja profesional karyawan LKS tersebut. 
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Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah puposive 

sampling   atau  judgmental sampling (Sarwono, 2005:34). 

Penarikan sampel secara puposif merupakan cara penarikan sample 

yang dilakukan memilih subjek berdasarkan criteria spesifik yang 

dietapkan peneliti. Adapun kriteraianya antara lain: 

1. Merupakan Lulusan EPI FAI UMY. 

2. Pernah Bekerja di Lembaga Keuangan Syariah. 

C. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk lebih 

mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan dan sekaligus untuk 

mempertajam fenomena sosial yang ingin dikaji sesuai dengan substansi. 

Sehingga lokasi penelitian ini yaitu diLembaga Keuangan Syariah tepatnya 

pada lokasi tempat bekerjanya karyawan yang merupakan Lulusan EPI 

UMY, termasuk atasan yang ada di LKS tersebut serta nasabaha yang 

dihandle oleh karyawan.  

Alasan dilakukannya penelitian di lokasi ini yaitu sebagai berikut: 

1. Lembaga Keuangan Syariah merupakan Lembaga yang 

menjadi tempat bekerjanya beberapa lulusan EPI UMY.  

2. Lembaga Pendidikan UMY memiliki visi- misi mencetak 

generasi yang profesional bagi LKS. 
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D. Data Menurut Sumbernya    

Berdasarkan sumbernya, sumber data umumnya berasal dari data-

data (Hanke & Reitsch, 1998; dalam Kuncoro 2004; 25) antara lain. 

1. Data Internal 

Data internal berasal dari dalam organisasi tersebut (Kuncoro, 

2004; 25), data dalam organisasi penulis mengambilnya yakni dari; 

data program studi Ekonomi dan Perbankan Islam (EPI) yang telah 

meluluskan alumninya; data kinerja karyawan yang didapatkan dari 

atasan karyawan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui 

interview langsung.  

2. Data Primer  

Data ini merupakan data baru yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah secara khusus. Data primer dalam penelitian ini 

adalah data yang diperoleh melalui kuisioner langsung dan wawancara 

terhadap responden. Responden yang dimaksud adalah karyawan LKS 

dan tasan rekan kerja karyawan di LKS tempat bekerja. 

3. Data Sekunder 

Dalam penelitian ini data sekunder diambil dan dikumpulkan 

dari berbagai dokumen yang relevan baik dokumen cetak maupun 

digital. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, buku-buku 

teori, jurnal ilmiah, surat kabar online, dan jurnal online. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuisioner  

Kuisioner atau angket adalah seperangkat pertanyaan yang 

disusun untuk diajukan kepada responden. Menurut Nasution (2012: 

128) Angket adalah daftar pertanyaan yang didistribusikan melalui 

pos, melalui media internet untuk diisi dan dikembalikan, atau dapat 

juga dijawab di bawah pengawasan peneliti. Penyebaran kuisioner 

atau angket ini akan dilakukan melalui media internet bagi responden 

yang tidak memungkinkan untuk didatangi langsung. Angket ini 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi tertulis dari responden 

mengenai hard skill, soft skill, dan profesionalitas kinerja. Data 

kuisioner bersifat  tertutup, yakni pertanyaan dibuat sedemikian rupa 

sehingga jawaban responden terbatas pada salah satu alternatif 

jawaban yang disediakan:  

a) Kuisioner Tertutup/ Angket Tertutup 

Berisi pertanyaan atau pernyataan dengan sejumlah jawaban 

sebagai pilihan (Nasution 2012:129). Responden mencek 

jawabannya yang paling sesuai dengan pendiriannya.  

b) Kuisioner Terbuka/ Angket Terbuka 

Angket yang memberi kesempatan penuh  bagi responden 

untuk memberi jawaban menurut apa yang dirasakan, responden 

mengurai jawaban atau pendapat responden (Nasution 2012:130). 
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c) Kombinasi Angket/ Kuisioner  

Penggabungan angket terbuka dan angket tertutup, yang 

mempunyai sejumlah jawaban ditambah alternatif terbuka yang 

memberi kesempatan kepada responden memberi jawaban 

disamping atau diluar jawaban yang tersedia (Nasution 2012:130). 

2. Wawancara 

Wawancara atau interview (Nasution, 2012: 113) suatu bentuk 

komunikasi verbal semacam percakapan  bertujuan untuk memperoleh 

informasi, sehingga memudahkan pengumpulan data baik primer 

maupun sekunder. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi 

yang tidak bisa digali dengan kuisioner. 

F. Uji Instrumen 

1. Validitas  

Uji validitas data (Priyatno, 2014; 51) merupakan uji 

instrumen data untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam 

mengukur apa yang ingin diukur. Item bisa dikatakan valid jika 

adanya korelasi yang signifikan antara variabel dengan skor totalnya. 

Item biasanya berupa pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan 

kepada responden dengan menggunakan bentuk kuesioner untuk 

mengungkap ada tidaknya pengaruh hard skill dan soft skill terhadap 

profesionalitas kinerja karyawan di Lembaga Keuangan Syariah. 

Pengujian validitas item SPSS bisa menggunakan tiga metode namun 

penulis akan menggunakan Korelasi Pearson.  
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2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas (Priyanto, 2014; 64) digunakan untuk 

mengetahui handal atau konsistensi alat ukur yang menggunakan 

kuesioner tersebut. Tujuannya apakah pengukurannya akan konsisten 

jika dilakukan kembali. Uji reliabelitas merupakan kelanjutan dari uji 

validitas, dimana item yang valid saja yang masuk pengujian. Untuk 

menentukan apakah instrumen reliabel atau tidak menggunakan 

batasan 0,6, jika kurang dari 0,6 maka kurang baik namun jika 0,7 

dapat diterima sedangkan 0,8 adalah baik. 

G. Analisa Data 

Pengolahan data menggunakan alat analisa data dan akan 

mengikuti buku panduan yang ditulis oleh Priyatno (2014). Setelah 

melakukan penyebaran kuesioner ke sampel penelitian yang berjumlah 30 

orang karyawan di Lembaga Keungan Syariah yang merupakan lulusan 

EPI UMY, juga mentabulasikan jawaban wawancara dari karyawan 

besangkutan. Untuk instrumen pengumpulan data faktual seperti kuesioner 

dan wawancara (Azwar, 2012: 105), akurasi data banyak tergantung pada 

sejauh mana isi angket tersebut mencakup data yang komprehensif dan 

relevan dengan tujuan penelitian (dalam istilah validitas hal ini disebut 

sebagai validitas isi) sedangkan kecermatan data atau reliabilitas hasilnya 

akan banyak dipengaruhi oleh sikap, persepsi dan motivasi responden 

dalam memberikan jawaban.  
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Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel 

independen dengan satu variabel dependen (Priyatno, 2014: 148), adapun 

variabel independen dalam penelitian ini adalah adalah hard skill dan soft 

skill sedangkan variabel dependennya adalah profesionalitas. Sedangkan 

untuk menjawab rumusan maslah kedua digunakan analisis regresi tehnik 

jalur (pad) dengan variabel moderasi merupakan alat analisa yang 

digunakan pada penelitian ini Kerangka teori diatas adanya variabel X1, 

X2, Y dan M. M merupakan variabel moderasi, variabel moderasi adalah 

suatu variabel yang biasa memperkuat atau malah melemahkan hubungan 

antar variabel. Analisis regresi dengan variabel moderasi biasanya 

digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah variabel M memoderasi 

hubungan kausal variabel X terhadap variabel Y.  

Pada instrumen yang lebih bersifat psikologis (Azwar, 2012: 105), 

akurasi data yang hendak diperoleh dapat diprediksi dengan perhitungan 

validitas instrumen melalui prosedur komputasi tertentu. Hal itulah yang 

menyebabkan peneliti harus berhati-hati pada penelitian ini juga sangat 

berhubungan dengan psikologis dan juga dua lembaga yakni Lembaga 

Pendidikan jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam UMY dan juga 

Lembaga Keuangan Syariah tempat lulusan bekerja. 

 
 
 


