
 

32 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan 

kuantitatif. Kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori dengan cara 

meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel tersebut diukur dengan 

instrumen penelitian yang menghasilkan data berbentuk angka-angka. 

Jenis penelitiannya ialah korelasi. Korelasi ialah  penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan 

penelitian ini, maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk 

menjelaskan, dan mengontrol suatu gejala.43  

Penelitian ini dilakukan karena ingin mengetahui korelasi brand image 

terhadap minat nasabah menabung di Bank Syariah Mandiri Kota Mojokerto. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri yang 

beralamatkan di Jl. Gajah Mada No. 60 Kota Mojokerto. 

3.3 Objek Penelitian  

Objek penelitian ialah hal yang menjadi sasaran dalam sebuah 

penelitian agar lebih terarah. Objek dalam penelitian ini ialah nasabah Bank Syariah 

Mandiri Kota Mojokerto.  

                                                             
43Syofian Siregar. Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS. (Jakarta: Kencana. 2013), Hal: 7 



 

33 
 

3.4 Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi penelitian ialah keseluruhan dari objek penelitan.44 Sehingga, 

populasi dalam penelitian ini yaitu nasabah dari Bank Syariah Mandiri Kota 

Mojokerto sebanyak kurang lebih 5000 nasabah.45  

2. Sampel  

Sampel ialah bagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Sampel 

penelitian yang akan diteliti yang telah dianggap mewakili populasi diambil dengan 

menggunakan teknik tertentu. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan simple random sampling. Dikatakan simple (sederhana) karena 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.46 Sehingga, kuesioner dibagikan 

oleh peneliti kepada responden yang ditemui atau sengaja datang ke Bank Syariah 

Mandiri Kota Mojokerto untuk melakukan transaksi. 

Peneliti menggunakan rumus Slovin dalam penentuan jumlah sampel 

yang akan diambil sebagai perwakilan dari populasi yang ada. Berikut merupakan 

rumus Slovin:  

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

Keterangan: 

n : sampel 

N : populasi 

                                                             
44 Tukiran Taniredja, Hidayati Mustafidah. Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar). 

(Bandung: Alfabeta. 2014), Hal: 33 
45 Wawancara peneliti dengan branch operations Bank Syariah Mandiri Kota Mojokerto 
46 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta. 

2016), Hal: 82 
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e : perkiraan tingkat kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir yaitu 

sebesar 10% atau sebesar 0,1. Hal tersebut sehubungan dengan keterbatasan waktu 

dan biaya, dikarenakan jumlah populasi yang banyak, maka tingkat kesalahan ini 

dipilih. Dalam rumus Slovin, tingkat kesalahan 10% masih dapat digunakan.  

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 5000 nasabah 

dan tingkat signifikansi yang digunakan ialah 0,1, maka besarnya sampel pada 

penelitian ini adalah:  

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

n = 
5000

1+5000(0,12)
  

n = 98, 039  dibulatkan menjadi 100 

Sampel dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 100 responden, 

dikarenakan untuk mengantisipasi apabila dalam perhitungan atau dalam analisis 

data terdapat variabel yang tidak valid atau tidak sesuai. Apabila jumlah responden 

yang diteliti disesuaikan dengan hasil perhitungan sampel, peneliti khawatir jika 

terjadi ketidaksesuaian data, maka peneliti harus melakukan penelitian ulang dan 

tentunya hal tersebut akan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih. 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

Operasional variabel dalam penelitian ialah bentuk operasional 

variabel-variabel yang digunakan , biasanya berisi definisi, indikator, serta alat ukur 

yang digunakan dalam penelitian.47 

 

                                                             
47 Syofian Siregar. Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS. (Jakarta: Kencana. 2013), Hal: 111 
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Penelitian ini menggunakan operasionalisasi variabel sebagai berikut:  

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan langkah yang 

sangat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan 

masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 

Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini: 

 

 

                                                             
48 Philip Kotler. Manajemen Pemasaran. Jilid 1 dan 2. (Jakarta: PT Indeks Kelompok 

Gramedia. 2005). Hal: 78 
49 Ibid  
50 Nur Istiana. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Brand Image Terhadap 

Keputusan Menabung pada Bank Syariah Mandiri Salatiga. (Skripsi. 2015), Hal : 22-23 

Jenis 

Variabel 
Dimensi48 Indikator49 Sub Indikator50 

Brand 

Image 

(Citra 

Merek) 

 Citra pembuat 

(corporate image) 

 Citra pemakai 

(user image) 

 Citra produk 

(product image) 

 

 Pengenalan  

 

 

 Reputasi  

 

 

 Daya Tarik  

 Kekuatan 

(strength) 

 Keunikan 

(uniqueness) 

 Favourable  

 

Minat 

Nasabah 

 Pendapatan  

 Religiusitas  

 Promosi 

 Lokasi  

 Perhatian 

(Attention) 

 Ketertarikan 

(Interest) 

 Keinginan 

(Desire) 

 Tindakan (Action) 

 

 Motif sosial  

 Dorongan dari 

dalam individu 

 Sikap dan 

kepercayaan 

 Kebudayaan  
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Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.51  

Penelitian yang bersifat kuantitatif, biasanya sering menggunakan 

kuesioner dalam melakukan pengumpulan data. Adapun penelitian yang bersifat 

kuantitatif melakukan pengumpulan datanya dengan observasi, apabila jenis 

penelitiannya harus memantau atau mengamati perkembangan responden yang 

hendak diteliti. Berbeda dengan penelitian yang bersifat kualitatif. Dalam 

pengumpulan datanya harus menggunakan wawancara terlebih dahulu, melakukan 

survei lapang, dan waktu penelitiannya biasanya dilakukan di awal, sebelum 

membuat proposal penelitian.  

Peneliti akan menggunakan kuesioner tertutup dalam penelitiannya. 

Kuesioner tertutup biasanya menggunakan skala Likert di dalamnya. Dengan skala 

Likert, variabel yang akan diukur dan dijabarkan akan menjadi indikator variabel, 

kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun instrumen yang bisa berupa 

pernyataan ataupun juga pertanyaan. Jawaban dari setiap pernyataan instrumen 

yang menggunakan skala Likert mempunyai tingkatan, mulai dari sangat positif 

sampai dengan sampai sangat negatif. Dengan itu, jawaban dari skala Likert dapat 

diberi skor, misalkan: 

i. Sangat Setuju (SS)   : 5 

ii. Setuju (S)    : 4 

iii. Netral  (N)   : 3 

                                                             
51 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta. 

2016), Hal: 142 
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iv. Tidak Setuju (TS)   : 2 

v. Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 

Skala Likert pada pernyataan positif menunjukkan bahwa angka 1 

responden tidak mendukung pernyataan yang diajukan, sedangkan angka 5 

menunjukkan bahwa responden sangat mendukung mengenai pernyataan yang 

diajukan.  

1.7 Uji Instrumen 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk 

memperoleh, megolah, serta menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari 

responden menggunakan pola ukur yang sama. 

1. Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat mengukur apa yang 

diukur. Misalnya, seorang yang ingin mengetahui berat badannya, maka ia 

membutuhkan timbangan sebagai alat ukurnya. Timbangan merupakan alat ukur 

yang valid, karena pada dasarnya timbangan memang diperuntukkan untuk 

mengukur berat badan seseorang.52 Cara pengujian validitas dalam penelitian ini 

ialah menggunakan rumus teknik korelasi product moment, jika nilai corrected item 

total correlation < 0,0553 atau rhitung > rtabel maka seluruh item merupakan valid.  

Rumus:  

r = 
𝑛 (∑𝑋𝑌)−(∑𝑋)(∑𝑌)

√[𝑛(∑𝑋2)−(∑𝑋)2][𝑛(∑𝑌2)−(∑𝑌)2]
 

                                                             
52 Tukiran, Taniredja. Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar). (Bandung: Alfabeta. 

2014), Hal: 42 
53 www.spssindonesia.com, diakses pada tanggal 17 Mei 2019, 21:20 

http://www.spssindonesia.com/
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Keterangan:  

n  : jumlah responden 

x : skor variabel (jawaban responden) 

Y  : skor total dari variabel (jawaban responden) 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas ialah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

dengan hasil yang tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama, serta dengan menggunakan alat ukur yang sama pula.  

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

Alpha Cronbach yaitu untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian reabel 

atau tidak, bila jawaban yang diberikan responden berbentuk skala seperti 1-3, dan 

1-5, serta 1-7 atau jawaban responden yang menginterpretasikan penilaian sikap. 

Teknik korelasi yang biasanya dilakukan dalam menguji reliabilitas 

Alpha Cronbach yang diukur berdasarkan skala Alpha Cronbach yaitu 0 sampai 1. 

Skala tersebut dikelompokkan ke dalam lima kelas menggunakan reng yang sama, 

maka kriterianya sebagai berikut: 

1. Nilai Alpha Cronbach 0,00 – 0,20 berarti kurang reliabel  

2. Nilai Alpha Cronbach 0,21 – 0,40 berarti agak reliabel 

3. Nilai Alpha Cronbach 0,41 – 0,60 berarti cukup reliabel  

4. Nilai Alpha Cronbach 0,61 – 0,80 berarti reliabel 

5. Nilai Alpha Cronbach 0,81 – 1,00 berarti sangat reliabel  

Rumus : 

r11 = [
𝑘

𝑘−1
] [1 −

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 
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Keterangan: 

n  : jumlah sampel 

𝜎𝑡
2  : varians total 

∑𝜎𝑏
2 : jumlah varians butir 

k  : jumlah butir pertanyaan 

r11  : koefisien reliabilitas instrumen 

1.8 Teknik Analisis Data 

Analisis Korelasi   

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara 

variabel satu dengan variabel yang lain. Suatu variabel dikatakan mempunyai 

hubungan dengan variabel lain jika adanya suatu perubahan pada satu variabel 

maka variabel yang lainnya akan berpengaruh. Apabila perubahannya searah, maka 

kedua variabel tersebut memiliki korelasi positif. Begitupun sebaliknya, jika 

perubahan variabel berlawanan arah, makan variabel tersebut memiliki korelasi 

yang negatif. Jika perubahan pada variabel tersebut tidak diikuti oleh perubahan 

variabel-variabel yang lain, maka variabel tersebut tidak saling berkorelasi. Berikut 

merupakan kriteria pengujian serta rumus korelasi pearson product moment: 

 

Kriteria pengujian apabila,  

rhitung > rtabel maka Ho ditolak 

rhitung < rtabel maka Ho diterima  
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Tabel 3.1  

Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan54 
No. Nilai Korelasi (r) Tingkat Hubungan 

1 0,00 – 0,199 Korelasi Sangat Lemah 

2 0,20 – 0,399 Korelasi Lemah 

3 0,40 – 0,599 Korelasi Cukup 

4 0,60 – 0,799 Korelasi Kuat 

5 0,80 – 0,100 Korelasi Sangat Kuat 

 

r = 
𝑛 (∑𝑋𝑌)−(∑𝑋)(∑𝑌)

√[𝑛(∑𝑋2)−(∑𝑋)2][𝑛(∑𝑌2)−(∑𝑌)2]
55 

Keterangan: 

n : jumlah data (responden) 

X : variabel bebas 

Y : variabel terikat 

                                                             
54 Suliyanto. Ekonometrika Terapan – Teori dan Aplikasi dengan SPSS. (Yogyakarta: CV. 

ANDI OFFSET. 2011). Hal: 18 
55 Suliyanto. Ekonometrika Terapan – Teori dan Aplikasi dengan SPSS. (Yogyakarta: Andi 

Offset. 2011), Hal: 18 


