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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif 

adalah sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel. Teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan secara random, analisis data bersifat 

kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan.
48

 

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif inferensial. Desain 

penelitian inferesial adalah desain penelitian yanh lebih mengarah kepada 

pengungkapan suatu masalah, keadaan, atau kejadian dengan membuat 

penilaian secara menyeluruh, meluas, dan mendalam dipandang dari segi ilmu 

tertentu, fakta yang ada dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, gagasan 

dan saran 
49

.  

 

B. Jenis dan sumber data 

Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari responden 

yang merupakan penyalur dana (muzakki) Nurul Hayat cabang Madiun, dan data 

sekunder dari pihak lembaga berupa dokumen, artikel, buku-buku. Teknik yang 

sering diterapkan adalah kuesioner terinci dan penarikan sampel formal. Bagaimana 

informasi dikumpulkan harus disebutkan secara jelas.  
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C. Populasi dan teknik penentuan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua muzakki Yayasan Nurul Hayat 

cabang Madiun. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik Simple Random Sampling, yaitu pengambilan anggota sampel 

dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi
50

. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan rumus slovin. Jumlah sampel berdasarkan data donatur yang aktif 

membayar zakat, infaq, shadaqah di Yayasan Nurul Hayat cabang Madiun. Jumlah 

populasi yaitu donatur maupun muzakki sebesar 8.000, koefisein ketidaktelitian 

atau nilai e sebesar  10%, Berikut rumus slovin. 

n =    
 

        
 

n = 8.000 / 1 + (8.000 x 0,01)  

n = 8.000 / 81 

n = 98,765  

Jika dibulatkan menjadi 99 responden pada penelitian ini, peneliti mengambil 

sampel sebanyak 100 responden. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah terdiri dari upaya mereduksi konsep dari tingkat 

abstraksi menuju ketingkat yang lebih konkret, dengan jalan merinci atau 

memecah atau memeca dimensi, kemudian elemen, diikuti dengan upaya 
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hal 107. 
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menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang terkait dengan elemen-elemen, 

dimensi dari suatu konsep. 
51

 

1. Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan kesediaan muzakki membayar zakat, 

infaq, shadaqah (Y) sebagai variabel dependen. Kesediaan muzakki atau 

keputusan muzakki adalah proses pengambilan keputusan muzakki dimana 

muzakki benar-benar bersedia menjadi konsumen maupun menjadi donatur 

tetap pada Yayasan Nurul Hayat cabang Madiun. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah periklanan/ 

advertising (X1), Penjualan Tatap Muka/ personal selling (X2), Hubungan 

masyarakat/ public relation (X3), Pemasaran Langsung/ direct marketing 

(X4). 

Skala pengukuran indikator dalam penelitian menggunakan skala Likert. 

Skala likert merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur variabel 

penelitian seperti sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau kelompok 

mengenai peristiwa sosial
52

. Berikut indikator yang digunakan dalam pengukuran 

penelitian: 
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No Variabel Pengertian Indikator 
Skala 

pengukuran 

1.  Periklanan 

(X1) 

Merupakan 

presentasi non-

personal berupa 

brosur, spanduk, 

majalah atau 

media iklan lain 

- Kemudahan 

menemukan 

informasi jasa 

Yayasan Nurul 

Hayat 

- Design iklan yang 

menarik dan 

kreatif 

- Pesan iklan yang 

disampaikan 

harus benar dan 

jelas 

- Pesan iklan tidak 

mengandung 

penipuan dan 

dapat dipercaya 

skala likert 

2.  Penjualan 

Tatap Muka 

(X2) 

Merupakan 

komunikasi 

langsung (tatap 

muka) antara 

penjual dan 

pembeli, penjual 

dapat mengamati 

reaksi pelanggan 

- kerapihan 

salesman, sopan, 

ramah 

- kemampuan 

penjual dalam 

mengatasi 

keluhan, 

penolakan 

- Karyawan 

menguasai 

informasi tentang 

yayasan dan jasa. 

- Konsumen dapat 

mempercayai 

karyawan 

Skala likert 

3.  Hubungan 

masyarakat 

(X3) 

Program-program 

yang dirancang 

oleh Yayasan 

untuk 

mempromosikan 

dan melindungi 

citra lembaga 

tersebut 

- Berita yang 

tersebar mengenai 

Yayasan baik 

- Identitas Yayasan 

berbeda dari yang 

lainnya 

- Kegiatan 

pelayanan 

masyarakat yang 

dilakukan baik 

Skala likert 
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No Variabel Pengertian Indikator 
Skala 

pengukuran 

4. Pemasaran 

langsung 

(X4) 

Merupakan 

penggunaan 

saluran langsung 

berupa surat, 

telepon, email, 

atau internet yang 

digunakan 

Yayasan untuk 

berkomunikasi 

langsung dengan 

konsumen dan 

mendapat respon 

langsung dari 

konsumen 

- Penggunaan 

saluran pemasaran 

langsung (telepon, 

web, dll) 

- Komunikasi 

karyawan 

terhadap muzakki 

yang interaktif 

skala likert 

5. Kesediaan 

beli 

konsumen 

yaitu 

muzakki 

membayar 

zakat, infaq, 

shadaqah 

(Y) 

Kecenderungan 

muzakki 

membayar zakat, 

infaq, shadaqah 

pada yayasan 

- Kesadaran 

konsumen akan 

kebutuhan sosial 

seperti zakat, 

infaq, shadaqah 

- Informasi yang 

diperoleh 

berbagai sumber 

- Manfaat yang 

dirasakan dari 

yayasan 

- Lebih memilih 

yayasan ini dari 

pada yang lain 

- Keyakinan bahwa 

pelayanan di 

yayasan ini lebih 

baik 

- Mendapat 

kepuasan setelah 

menggunakan jasa  

- Penggunaan jasa 

kembali atau 

berulang-ulang 

skala likert 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Teknik yang digunakan yaitu teknik kuesioner 

bisa disebut juga sebagai angket, yang merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang berbentuk pengajuan pernyataan tertulis melalui 

sebuah daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan pertanyaan 

tersebut harus diisi oleh responden, seputar kesediaan muzakki memilih jasa 

penyaluran dana Zakat, Infaq, Shadaqah di Yayasan Nurul Hayat cabang 

Madiun.  

Untuk angket seputar pernyataan tentang bauran promosi yaitu periklanan, 

penjualan tatap muka, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, skor yang 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Sangat Setuju (SS)   = 5 

2. Setuju (S)    = 4 

3. Ragu-ragu (N)   = 3 

4. Tidak Setuju (TS)   = 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

 

F. Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas  

Uji validitas adalah ketepatan antara data yang terkumpul dengan data 

yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Teknik yang 

digunakan adalah teknik korelasi melalui koefisien product moment. Skor 
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ordinal dari setiap item pertanyaan yang diuji validitasnya dikorelasikan 

dengan skor ordinal keseluruhan item. Jika koefisien korelasi tersebut 

positif, maka item tersebut valid, jika negatif maka item tersebut tidak 

valid dan dikeluarkan dari kuesioner, dengan valid probabilitasnya  0,05 

(a=5%).
53

 

2. Uji reliabilitas 

Dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

dengan gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji 

reliabilitas dilakukan dengan menghitung cronbach alpha dari masing - 

masing instrumen dalam suatu variabel.  Instrumen yang dipakai dikatakan 

andal ( reliable ) jika memiliki nilai croncbach alpha lebih dari 0,6.
54

 

 

G. Teknik Analisis Data 

 Berdasarkan dengan latar belakang penelitian kantitatif ini, maka teknik 

analisis data yang digunakan adalah bertujuan untuk menguji apakah pengaruh 

yang signifikan atau tidak antar komponen variabel periklanan, penjualan 

tatap muka, hubungan masyarakat, pemasaran langsung. 

1.  Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif adalah transformasi data mentah ke dalam 

bentuk yang mudah dipahami atau diinterpretasi. Analisis deskriptif 

bertujuan untuk mengetahui karakteristik setiap variabel dalam sampel. 
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Hasil analisis ini juga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk 

menentukan alat analisis dalam uji hipotesis. Analisis deskriptif dalam 

penelitian ini maksudnya menjelaskan hasil pengisian responden atas 

jawaban yang ada dalam kuesioner atau angket yang didasarkan pada 

persentase. Kategori rata-rata dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:
55

 

Tabel 3.1 

Kategori rata-rata 

 

Rata-rata kategori   

1,00≤  x < 1,89 Sangat rendah / sangat buruk 

1,90< x < 2,69 Rendah / buruk  

2,70 < x < 3,49 Sedang / cukup baik 

3,50 < x < 4,29 Tinggi / baik 

4,30 < x ≤ 5,00 Sangat tinggi /sangat baik 

  

Dalam mendeskripsikan data dalam bentuk peresentase digunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

DP : Deskriptif Presentase (%) 

n : Jumlah nilai yang diperoleh 

N : Jumlah nilai ideal 

2. Uji Asumsi Klasik  

  Regresi linear berganda harus memenuhi asumsi-asumsi yang 

ditetapkan agar menghasilkan nilai-nilai koefisien sebagai penduga yang 

tidak bias.
56

 

 

 

                                                           
55

 Ibid, 148. 
56

 Anwar Sanusi, Metodologi penelitian Bisnis, (Jakarta:Salemba Empat, 2013), hal 135. 
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Uji ini meliputi:  

a. Uji Normalitas  

Bertujuan  untuk  menguji  tingkat kenormalan variabel terikat dan 

variabel bebas. Model regresi yang baik adalah yang memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas 

dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov. Nilai 

signifikan kenormalan adalah lebih dari 0,05, jika nilai variabel lebih 

dari 0,05 maka variabel yang diuji dikatakan normal. 

b. Uji Multikolininearitas  

Bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara variabel bebas. 

Pendeteksi terhadapan multikolinearitas dapat dilakukan dengan 

melihat nilai Variance Inflating Factor (VIF) dari hasil analisis regresi. 

Jika nilai VIF > 10 maka terdapat gejala Multikolininearitas yang 

tinggi.
57

 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari  residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Jika variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut 

residual (a=0,05) maka regresi tidak terjadi gejala 

Heteroskedastisitas
58

. Dasar analisis heteroskedastisitas adalah jika ada 

pola tertentu, seperti titik membentuk pola yang teratur 

(bergelombang, melebar atau menyempit), maka mengindikasikan 
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telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas, 

serta titik-titik menyebar diatas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

3. Analisis Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda pada dasarnya yaitu menambah 

jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih 

variabel bebas.  

Penelitian ini memiliki variabel Y atau variabel terikatnya adalah 

kesediaan muzakki membayar dana ZIS pada Nurul Hayat, sedangkan 

variabel X atau variabel bebasnya adalah periklanan, penjualan tatap 

muka, hubungan masyarakat, pemasaran langsung. Apabila dimasukkan ke 

dalam rumus regresi linier berganda, maka akan di peroleh persamaan 

sebagai berikut 

                           

Keterangan : 

 Y  : Kesediaan Muzakki  

  a  : Konstanta  

X1  : Variabel Periklanan 

X2 : Variabel Penjualan tatap muka 

X3 : Variabel Hubungan Masyarakat 

X4 : Varibel Pemasaran Langsung 

βo  : Koefisien Regresi antar variabel X1 ke variabel Y 

ε  : Faktor pengganggu diluar model 
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4. Uji Hipotesis 

a. Uji t (regresi parsial)  

 Menentukan formulasi hipotesis  

Ho : b1 = 0 artinya, tidak ada pengaruh dari masing-masing 

variabel bebas (x) terhadap variable terikat (y). Ha : b1 ≠ 0 

artinya, ada pengaruh dari masing-masing variabel bebas (x) 

terhadap variable terikat (y) 

 Menentukan derajat kepercayaan 95% (α= 0.05).  

 Menentukan signifikansi nilai signifikansi (P value) ≤ 0,05 Ho 

ditolak maka variabel bebas (x) berpengaruh signifikan 

terhadap variabel (y) begitu sebaliknya. Apabila nilai 

signifikansi (P value) ≥ 0,05 Ho diterima  maka variabel bebas 

(x) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel (y). 

b. Uji f (regresi simultan)  

 Menentukan formulasi hipotesis  

Ho : b1 = 0 artinya, semua variabel bebas (x) secara simultan 

tidak mempengaruhi variable terikat (y). Ha : b1 ≠ 0 artinya, 

semua varibael bebas (x) secara simultan mempengaruhi 

variable terikat (y).  

 Menentukan derajat kepercayaan 95% (α= 0,05).  

  Menentukan signifikansi nilai signifikansi (P value) ≤ 0,05 

Ho ditolak maka variabel bebas (x) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel (y) begitu 
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sebaliknya. Apabila nilai signifikansi (P value) ≥ 0,05 Ho 

diterima  maka variabel bebas (x) secara simultan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel (y). 

5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (r
2
) diperlukan untuk mengukur seberapa

besar pengaruh variabel x terhadap variable y. Apabila koefisien 

determinasi mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap 

variabel depedennya semakin kuat, maka semakin cocok pula garis 

regresi untuk meramalkan Y
59

. Koefisien determinasi (r2) memberikan

pengertian bahwa besarnya kesediaan muzakki dapat dijelaskan oleh 

variabel independen yaitu periklanan, Penjualan Tatap Muka, Public 

Relation/ Hubungan masyarakat, Direct Marketing/ pemasaran 

Langsung.  

59
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hal 125. 


