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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang termasuk 

dalam jenis penelitian deskriptif-asosiatif. Penelitian kuantitatif adalah 

suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif, dan ilmiah 

dimana data yang diperoleh berupa angka (score) atau pernyataan-

pernyataan yang dinilai, dianalisis dengan analisis statistik.41 

Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang 

didasarkan pada realitas, gejala maupun fenomena yang dapat teramati 

dan terukur serta memiliki hubungan sebab akibat yang digunakan 

untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan 

instrumen penelitian dan analisis data statistik yang bertujuan untuk 

menguji hipotesis.42 

Metode tersebut meliputi dua macam metode penelitian, yaitu metode 

penelitian eksperien dan survey.Jika dilihat dari hal tersebut, penelitian 

ini menggunakan penelitian survey.Metode survey digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu, dan peneliti melakukan 

perlakuan dalam pengumpulan data, seperti wawancara, kuisioner, tes, 

dan lain sebagainya.43 

                                                             
41Puguh Suharsono, Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis : Pendekatan Filosofi dan 

Praktis, (Jakarta: PT. Indeks, 2009), 47 
42Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2011), 14 
43Sugiyono,… , 12 
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Sedangkan dikatakan dikatakan sebagai penelitian asosiatif karena 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable 

atau lebih.Bentuk hubungannya adalah hubungan sebab akibat atau 

variable satu mempengaruhi variabel lainnya.44 

2.  Sumber Data 

     Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang 

dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer: Data mengenai jawaban nasabah setelah kuesioner 

dibagikan. 

b. Data Sekunder: Data mengenai profil Bank Syariah yang terdiri 

dari sejarah, visi dan misi, serta data lain yang bersangkutan 

dengan penelitian. 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel yang di definisikan 

secara operasional sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam 

melakukan penilaian juga sebagai petunjuk untuk membaca. 

1. Variabel Independen (X) 

Yaitu variabel bebas yang tidak bergantung pada variabel lainnya atau 

bisa disebut sebagai variabel yang mempengaruhi variabel dependen. 

Pada penelitian ini berupa religiusitas (X1) dan Pengetahuan Produk 

(X2) 

                                                             
44 Nikmah Ro’aina, Pengaruh Religiusitas Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank 

Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 42 



44 
 

2. Variabel Dependen (Y) 

Yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen.Pada 

penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah preferensi 

menjadi nasabah Bank Syariah. 

Tabel 3.1 

Variabel dan Indikator Penelitian 
VARIABEL INDIKATOR ITEM 

Religiusitas (X1) Dimensi Iman 

(Keyakinan) 

Keyakinan nasabah terhadap kekuatan 

di luar diri manusia. 

Dimensi Islam (Ritual / 

Ibadah) 

Intensitas nasabah dalam melakukan 

ibadah. 

Dimensi Ihsan 

(Pengalaman) 

Pengalaman-pengalaman beragama 

yang pernah dialami dan dirasakan 

nasabah. 

Dimensi Ilmu 

(Pengetahuan) 

Pengetahuan nasabah tentang ajaran-

ajaran agama Islam. 

Dimensi Amal 

(Konsekual) 

Perilaku nasabah yang dimotivasi oleh 

ajaran agama Islam. 

Pengetahuan Produk 

(X2) 

Informasi Produk Nasabah mengetahui macam-macam 

produk di Bank Syariah. 

Informasi Terminologi 

(Istilah) Produk 

Nasabah mengetahui istilah seperti 

Mudharabah, Musyarakah, dan 

Murabahah. 

Informasi Harga Produk Nasabah mengetahui harga dari 

produk yang ditawarkan Bank Syariah. 

Preferensi Menjadi 

Nasabah Bank 

Syariah (Y) 

Preferensi yang 

dipengaruhi oleh 

religiusitas dan 

pengetahuan produk 

Nasabah memilih Bank Syariah karena 

adanya keyakinan terhadap prinsip 

syariah. 

Nasabah memilih Bank Syariah karena 

fasilitas produknya baik dan halal. 

Nasabah memilih Bank Syariah untuk 

menjauhi riba atau bunga. 

Nasabah memilih Bank Syariah karena 

pengetahuan nasabah terhadap produk 

Perbankan Syariah. 

Nasabah memilih Bank Syariah karena 

adanya fasilitas untuk menunjang 

kegiatan sosial atau sehari-hari.45 

 

                                                             
45 Nikmah Ro’aina, ,…., 46 
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C. Populasi dan Sampel 

1.  Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sasaran 

penelitian.Populasi disebut juga universum, yaitu generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.Dalam penelitian ini, populasi sejumlah 850 

nasabah, dan populasi yang digunakan adalah nasabah BNI Syariah di 

Kota Pasuruan. 

2.  Sampel 

     Sampel ialah bagian dari populasi yang akan diteliti secara 

mendalam. Mengingat populasi dari penelitian ini adalah nasabah 

Bank Syariah, maka sampelnya adalah nasabah yang memiliki 

rekening tabungan di BNI Syariah KCP Pasuruan yang beragama 

Islam, dengan rentan usia 17-64 tahun, dan telah menjadi nasabah 

selama minimal enam bulan. Dalam menentukan jumlah sampel, 

penulis menggunakan rumus Slovin46, sampel diambil dari besarnya 

populasi dalam penelitian ini sebesar 850 nasabah.  

Rumusnya sebagai berikut : 

n = 
𝑁

1+ 𝑁𝑒2 

 

                                                             
46 Kharis, I.F, Studi Mengenai Impulse Buying Dalam Penjualan Online (Studi Kasus Di 

Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang). (eprint.undip.ac.id, 2011), 129 
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Keterangan:  

 n = Jumlah sampel  

N = jumlah populasi 

e= error atau kesalahan maksimum yang bisa ditoleransi  

ditetapkan sebesar 5% atau 0,005  

n = 
850

1+850 (0,1)2 =
850

9,5
 

= 89.4 

Jumlah sampel yang di dapat yaitu 89.4 responden untuk memudahkan 

penelitian maka jumlah ditetapkan atau dibulatkan menjadi 100 

responden dari nasabah Bank BNI Syariah KCP Kota Pasuruan.. Adapun 

penentuan sampel yang dipilih untuk menjadi responden dalam penelitian 

ini menggunakan accidental sampling, dimana peneliti memilih sampel 

atau responden berdasarkan pada pertimbangan subjektifnya, bahwa 

responden tersebut dapat memberikan informasi memadai untuk 

menjawab pertanyaan penelitian.Dalam teknik ini, responden dipilih 

berdasarkan nasabah Bank Syariah di Kota Pasuruan yang datang pada 

saat pengambilan sampel. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1.  Kuesioner 

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam 

penelitian ini. Karena, data yang akan dikumpulkan akan digunakan 

untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dalam penelitian 
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ini dikumpulkan dengan cara menyebar kuesioner yang didesain sesuai 

dengan tujuan penelitian kepada nasabah Bank Syariah. Kuesioner atau 

angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi beberapa pertanyaan tertulis mengenai apa yang diteliti 

kepada responden untuk dijawabnya.47 

Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

tertutup, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada 

responden sudah dalam bentuk pilihan ganda. Dalam hal ini, untuk 

menilai jawaban responden peneliti menggunakan skala Likert .Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu.  Skala likert 

memiliki lima tingkat prefensi jawaban yang masing-masing 

mempunyai skor 1-5 dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

Alternatif Jawaban Nilai 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Netral (N) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

Sumber : Data yang diolah 2018 

 

E. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji kevalidan atau kebenaran pada 

setiap instrumen yang dibuat untuk kuesioner sehingga hasil yang 

didapat oleh peneliti baik dan benar. Setelah dilakukan uji validitas 

                                                             
47 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis… hal. 137 
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jika terdapat poin-poin yang tidak relevan maka harus dibuang atau 

diganti,48 atau skala pengukuran disebut valid apabila melakukan apa 

yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Bila skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti 

karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan. 49 

     Dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dengan metode 

produk moment dengan rumus sebagai berikut: 

r = 
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥) (∑ 𝑦)

√(𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥2)) (𝑛 ∑ 𝑦2−(∑ 𝑦2))
 

Keterangan: 

r = koefisien korelasi 

x = skor tiap butir pertanyaan 

y = skor total 

n = jumlah sampel 

Suatu instrument dinyatakan valid jika mempunyai r hitung lebih besar 

daripada r tabel, sebaliknya instrument dinyatakan tidak valid jika r 

hitung kurang valid dari r tabel. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji suatu instrumen tersebut 

konsisten dan stabilitas skor (skala pengukuran) yang digunakan untuk 

pengumpulan data. Pada pengujian ini berguna juga untuk menetapkan 

                                                             
48Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. (Eds. Kedua), (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2008), 166 
49Mudrajat Kuncoro, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2013), 172 
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instrument yang ada di kuesioner bisa digunakan lebih dari satu kali 

pada seseorang yang sama.50Atau menunjukkan konsisten dan 

stabilitas dari suatu skor atau skala pengukuran. 

Rumus yang digunakan untuk reliabilitas dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan rumus alpha cronboch.Sebagai berikut: 

r11 = (
𝑘

𝑘−1
) (

∑ 𝜎2

𝜎𝜏2 ) 

keterangan: 

r11  = reliabilitas instrumen 

k   = banyaknya butir pertanyaan 

∑ 𝜎2 = jumlah variabel butir yang dikuadratkan 

𝜎𝜏2 = jumlah varian total yang dikuadratkan 

Apabila r hitung lebih besar dari r tabel, maka data yang digunakan 

adalah reliabel, sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka 

data yang dipergunakan tidak reliabel. 

 

F. Teknik Analisis Data  

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan alat 

analisis sebagai berikut :51 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda pada dasarnya merupakan perluasan 

dari regresi linier sederhana, yaitu dengan menambah jumlah variabel 

                                                             
50Husein Umar, …., 169 
51Ro’aina Nikmah,…., 55 
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bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih52.Dengan 

rumus sebagai berikut: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Keterangan : 

Y   = preferensi 

X1  = religiusitas 

X2  = pengetahuan produk 

a   = konstanta 

b1, b2,  = koefisien regresi 

e   = variabel penganggu 

2. Uji Asumsi Klasik  

Menurut R. Gunawan terdapat syarat yang harus dipenuhi apabila 

menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana yaitu data penelitian 

harus berasal dari populasi berdistribusi normal. Untuk mengetahui  apakah 

data dalam penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak dilakukan uji 

asumsi klasik melalui uji normalitas data sebagai berikut.  

a. Uji Normalitas   

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berditribusi normal atau tidak.Pengujian normalitas dalam 

penelitian ini digunakan dengan melihat normal probability plot 

yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya 

dengan distribusi kumulatif dari data normal. Sedangkan dasar 

pengambilan keputusan untuk uji normalitas data adalah: 

                                                             
52Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 134 
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1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.   

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan, atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah adanya perbedaan varian dari residual 

pada semua pengamatan dalam model regresi.Uji heteroskedastisitas 

dilakukan guna mengetahui adanya penyimpangan atau kekeliruan 

dalam syarat asumsi klasik pada model regresi, yang dimana pada 

model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. 

Uji ini dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute residual 

dengan variabel independen pada model.53 

c. Multikolinearitas 

Pendeteksian terhadap multekolinearitas dapat dilihat dengan nilai 

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

VIF > 10 maka terdapat gejala multikolineritas yang tinggi.54 

 

G. Uji Hipotesis  

Pengujian hipotesis untuk regresi sederhana menggunakan uji t. Uji t 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh 

                                                             
53Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 63 
54Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 136 
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secara signifikan terhadap variabel dependen.Signifikan berarti pengaruh 

yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisirkan).Dasar 

pengambilan keputusan untuk uji t dalam penelitian ini sesuai dengan 

pendapat Abdul Muhid yakni dengan membandingkan taraf signifikansi 

(p-value) dengan galatnya. 

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji t ini ialah sebagai berikut: 

a. Jika signifikansi > 0,05, maka Ho diterima.

b. Jika signifikansi < 0,05, maka Ha ditolak.


