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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang dapat diperoleh dengan menggunakann prosedur statistik 

atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Jenis penelitian 

kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai 

karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang dinamakannya 

sebagai variabel. Dalam penelitian kuantitatif hakikat hubungan antara 

variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif.
46

  

Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu.
47

 

Adapun alasan menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena dalam 

penelitian ini peneliti akan memberikan pertanyaan kepada responden yang 

jumlahnya cukup banyak dan untuk mengukur semua jawaban responden 

diperlukan kuantifikasi dari penjelasan secara sistematis. 

Kemudian pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yakni 

pendekatan survey. Survey dalam penelitian kuantitatif yang bisa dikatakan 

penelitian non-eksperimental merupakan sebuah metode penelitian untuk 
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memperoleh informasi atau mengetahui analisis tentang tren, perilaku, 

karakteristik, tindakan, dan pendapat yang mewakili populasi melalui 

kuesioner ataupun wawancara. Dalam penelitian survei, responden diminta 

untuk memberikan jawaban singkat yang sudah tertulis di dalam kuesioner 

atau angket untuk kemudian jawaban dari seluruh responden tersebut diolah 

menggunakan teknik analisis kuantitatif tertentu.
48

 

Adapun alasan menggunakan pendekatan survey karena dalam 

penelitian ini yang peneliti butuhkan adalah persepsi atau pendapat dari para 

responden yang mana diperlukan survey kelapangan dalam bentuk 

penyebaran angket dan kemudian hasil dari penelitian akan di deskripsikan 

dari angka-angka yang sudah di dapatkan. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Walisongo Ngabar 

yang beralamat di Jl. Sunan Kalijaga, Desa Ngabar, Siman, Dusun 1, Kab. 

Ponorogo, Jawa Timur 63471. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer, data primer 

merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti melalui objek penelitian.
49

 

Berupa wawancara, dan menyebar angket atau kuisioner. Kuesioner adalah 
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suatu alat pegumpulan data yang nantinya data tersebut akan diolah untuk 

menghasilkan informasi tertentu.
50

  

Angket/kuesioner digunakan bertujuan untuk mengetahui secara 

langsung tanggapan responden yang berhubungan dengan topik penelitian. 

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner 

kepada santri kelas 6 atau 3 MA pondok pesantren walisongo ngabar 

ponorogo yang diperlukan informasinya dalam mendukung penulisan 

skripsi. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh santri muallimat 

Pondok Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo. Jenis populasi pada 

penelitian ini menggunakan populasi terbatas yakni populasi yang 

memiliki sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif.
51

 

Jumlah populasi penelitian ini yakni sebanyak 975 total santri yang 

terbagi dalam berbagai kelas mulai dari kelas 1,2,3,4,5,6,1 Intensiv, dan 

3 Invensiv.  

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari sejumlah karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Apa yang 
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dipelajari dari sampel kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

mewakili dan harus valid yaitu bisa mengukur sesuatu yang harus 

diukur. Sampel dalam penelitian ini adalah santri muallimat Pondok 

Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo. Jumlah sampel ditentukan 

menggunakan rumus Slovin
52

 yakni : 

n = 
 

  (    )
 

dimana : 

e = taraf kesalahan 

n = Ukuran sampel 

N = Populasi (jumlah santri muallimat Pondok Pesantren Walisongo 

Ngabar Ponorogo) 

Maka : 

n = 
   

  (        )
 

n = 
   

     
 

n = 89,03 di bulatkan menjadi 90 responden 

jadi sampel sebanyak 90 responden, agar memudahkan peneliti 

dalam melakukan pengolahan data dan untuk mengantisipasi apabila 

terdapat jawaban dari responden yang kurang relevan. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian kali ini teknik pengumpulan data menggunakan 

kuesioner. Pengumpulan data menggunakan kuesioner meliputi berbagai 

instrument di mana subjek  menanggapi untuk menulis pertanyaan untuk 

mendapat reaksi, kepercayaan dan`sikap. Peneliti memilih atau membangun 

perangkat pertanyaan yang tepat dan meminta kepada subjek ntuk 

menjawabnya.
53

 Pengumpulan data dilakukan secara langsung ke Pondok 

Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo untuk menghimpun data faktual 

dalam rangka pengujian hipotesis agar diperoleh data primer, teknik ini 

dilakukan dengan membagikan kuesioner yaitu sebuah lembaran isian yang 

di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para 

responden. Data-data yan diperoleh kemudian diolah, dianaisis, dan diambil 

kesimpulan. 

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persepsi santri 

terhadap perbankan syariah menggunakan instrument kuesioner. Semua 

pertanyaan dalam kuesioner tersebut dinilaii dengan skala likert. 

 

F. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan skala Likert, yang berhubungan dengan 

pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, seperti : setuju-tidak 

setuju, senang-tidak senang, dan baik-tidak baik.
54

 Dengan skala Likert, 
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maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan titik untuk menyusun item instrumen 

yang berupa pertanyaan atau pernyataan. Untuk keperluan analisis 

kuantitatif, disediakan lima pilihan skala dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Nilai Skala Likert 

No Keterangan Skor Kode 

1 Sangat Setuju 5 SS 

2 Setuju 4 S 

3 Netral 3 N 

4 Tidak Setuju 2 TS 

5 Sangat Tidak Setuju 1 STS 

Dalam kuesioner, setiap pertanyaan berisi lima pilihan dengan nilai 

berskala 1,2,3,4 dan 5. Jawaban terendah diberi nilai 1 dan yang tertinggi 

diberi nilai 5.
55

 

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan 

sistem skoring. Teknik skoring dilakukan untuk memperoleh data kuantitatif 

adapun langkah-langkahnya  adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung jumlah jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban 

dari responden. 

2. Menentukan skor terendah dan skor tertinggi : 

(jumlah responden x skor nilai terendah) 

(jumlah responden x skor nilai tertinggi) 

Penelitian ini memiliki jumlah responden sebanyak 90 dan skor nilai 

terendah alternative jawaban yakni 1. Jadi 90 x 1 = 90. Sedangkan skor 

nilai tertinggi yakni 5. Jadi 90 x 5 = 450. 
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3. Menentukan Rentan Skala (RS) 

RS = 
 (   )

 
 

N= jumlah responden 

n = nilai skor maksimal 

jadi RS = 
  (   )

 
 = 72 

4. Menentukan kategori sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah 

ditentukan sebelumnya 

Tabel 3.2 Rentan Skala 

No Skor Keterangan 

1 90 -162 Sangat Tidak Setuju 

2 163 – 234 Tidak Setuju 

3 235 – 306 Netral 

4 307 – 378 Setuju 

5 379 – 450 Sangat Setuju 

Sumber : Data diolah, 2018 

Kuesioner yang baik dan relevan juga harus memenuhi dua syarat 

yaitu harus valid dan harus reliabel. Instrumen yang digunakan peneliti 

kemudian akan diuji kevaliditasnya dan kereliabilitasnya. 

 

G. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir 

dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat 

mengukur apa yang ingin diukur.
56

Daftar pertanyaan ini pada umumnya 
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mendukung suatu kelompok variabel tertentu. Uji validitas sebaiknya 

dilakukan pada setiap butir pertanyaan di uji validitasnya. Tingkat 

validitas dapat diukur dengan membandingkan nilai r hitung dengan r 

tabel dengan ketentuan degree of freedom (df)= n-2, dimana n adalah 

jumlah sampel dengan α=5%, dengan kriteria untuk penilaian uji 

validitas sebagai berikut : 

a. r hitung > r tabel, maka pernyataan tersebut valid 

b. r hitung < r tabel, maka pernyataan tersebut tidak valid 
57

 

Rumus yang digunakan untuk uji validitas yaitu:
58

 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√( ∑   (∑ ) ( ∑   (∑ ) )
 

Dimana : 

N = Banyaknya pasangan data 

X = Variabel pertama 

Y = Variabel kedua 

∑ = Jumlah 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran 

relative konsisten apabila alat ukur digunakan berulang kali dengan alat 

ukur yang sama, yang berarti dengan menggunakan alat ukur yang sama 

                                                             
57

Imam Ghozali. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. (Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), 46. 
58

Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2002), 146. 



48 
 

dilakukan pengukuran berulang-ulang maka hasilnya tetap 

sama.
59

Pengujian Reliabilitas dilkukan dengan menggunakan rumus :
60

 

r[
 

(   )
] [  

∑  
 

   
] 

Dimana : 

r = koefisien reliability instrument  

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑  
  = total varians butir 

  
  = total varians 

 

H. Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel yakni sebuah definisi yang diberikan kepada 

sebuah variabel dengan cara memberikan atau menspesialisasikan kegiatan 

yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.
61

 

Variabel  : Persepsi Santri Terhadap Perbankan Syariah 

Indikator  :  

1. Stimulus yang diterima oleh mata 

2. Stimulus yang diterima oleh telinga 

3. Interpretasi stimulus yang diterima oleh alat indera 
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Daftar Pertanyaan : 

1. Pengetahuan 

a) Bank syariah adalah bank yang berdasarkan hukum Al-Quran, 

Assunah, Fatwa ulama, dan Pemerintah. 

b) Penetapan keuntungan bank syariah dengan sistem bagi hasil. 

c) Sistem bunga didalam bank konvensional tidak digunakan didalam 

bank syariah karena riba. 

2. Fasilitas 

a) Nasabah dapat melakukan transaksi lain melalui ATM. 

b) Jaringan kantor bank syariah tersebar merata di wilayah Indonesia. 

c) Kemudahan transaksi bank syariah melalui sms banking. 

3. Akses 

a) Lokasi bank syariah mudah dijangkau. 

b) Lokasi perbankan syariah relatif lebih dekat dari pada perbankan 

konvensional. 

c) Lokasi ATM bank syariah yang strategis. 

4. Pelayanan 

a) Kepentingan nasabah lebih diutamakan. 

b) Pelayanan yang diberikan kepada nasabah sangat memuaskan. 

c) Kecepatan pelayanan yang diberikan pegawai bank syariah 

dilakukan dengan baik. 
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5. Manfaat dan Keuntungan

a) Didalam bank syariah keuntungan dibagi secara adil sesuai dengan

kesepakatan.

b) Tingkat bagi hasil/margin/fee bank syariah relatif tinggi daripada

bank konvensional.

c) Perolehan bagi hasil/margin/fee bank syariah sudah sesuai dengan

prinsip syariah.

6. Sosialisasi

a) Bank syariah sering melakukan sosialisasi.

b) Sosialisasi perbankan syariah sangat beragam seperti melalui media

massa cetak, atau elektronik, buletin, majalah, buku, dan lembaga

pendidikan.

c) Sosialisasi perbankan yang dilaksanakan sudah efektif dan tepat

sasaran.


