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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Maksud dari penelitian kuantitatif ini adalah  penelitian 

yang menggunakan angka-angka yang kemudian ditotal sebagai data yang langsung 

dianalisis. Dalam penelitian ini menjelaskan fenomena data numerik, kemudian 

dianalisis yang menggunakan statistik. 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasi. Maksud dari 

pendekatan kuantitatif korelasi yaitu bentuk suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui kekuatan antara dua variabel atau lebih serta besarnya dampak yang 

didapatkan oleh satu variabel bebas terhadap variabel terikat.45 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian adalah wilayah umum yang terdiri dari, objek atau subyek 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian di ambil kesimpulan.46 Populasi dalam penelitian ini ialah 

nasabah BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Gondang-legi sebanyak 1000 nasabah.  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Dalam hal ini, apabila populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan 

                                                             
45Syofian siregar. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perbandingan 
Perhitungan Manual & Spss.Jakarta:Kencana. Hal. 250. 
46 Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.Bandung:ALFABETA. Hal. 80. 
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mempelajari semua yang ada di populasi, semisal karena keterbatasan dana, tenaga, 

dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi 

tersebut.47 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara Simple 

Random Sampling yakni pengambilan anggota sampel dari suatu populasi 

dilakukan dengan cara acak atau tidak melihat strata atau kasta yang ada di dalam 

populasi tersebut.48 

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 

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 dengan tingkat kesalahan 10% masih dapat digunakan. Populasi yang 

terdapat dalam penelitian ini berjumlah 1000 nasabah dan tingkat signifikansi yang 

digunakan ialah 0,1, maka besarnya sampel pada penelitian ini adalah: 

 

                                                             
47 Ibid., Hal. 81. 
48 Ibid. Hal. 250. 
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n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

n = 
1000

1+1000(0,12)
  

n = 90,91    Untuk mendapatkan estimasi dan interpretasi data yang baik, maka 

dalam penelitian ini akan digunakan jumlah sampel 90,91 dan dibulatkan menjadi 

100 orang responden. Jadi, jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini ialah 

100 nasabah aktif BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Gondang-legi Kab. Malang. 

C. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini yaitu nasabah di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang 

Pembantu Gondang-legi Kab. Malang yang beralamatkan di Jl. Dr. Wahidin, 

Krajan Dua, Gondang-legi kulon Kecamatan Gondang-legi Kab. Malang. 

D. Operasional Variabel Penelitian 

Operasional variable di dalam penelitian ini yaitu bentuk operasional dari 

variabel-variabel yang dipakai. Biasanya berisi definisi, konsep, indikator yang 

digunakan, alat ukur yang dipakai dalam penelitian.  

Penelitian ini menggunakan operasional variabel sebagai berikut:  

Jenis 

variabel 

Definisi Indikator Skala 

Religiusitas 

(𝑋1) 

Religiusitas yaitu, suatu 

sikap percaya kepada tuhan 

disertai juga dengan 

komitmen mengikuti segala 

1. Dimensi Idiologis 

2. Dimensi Ritualistik 

3. Dimensi Eksperiensial 

4. Dimensi Intelektual 

5. Dimensi Konsekuensi 

Skala 

Likert 
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prinsip yang ditetapkan oleh 

Allah SWT. 

 

Promosi 

(𝑋2) 

Promosi yaitu, suatu bentuk 

komunikasi pemasaran, 

yang merupakan aktivitas 

pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, 

mempengaruhi, membujuk 

atau mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia 

menerima, membeli dan 

loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan. 

1. Periklanan (pamflet) 

2. Program promosi pemasaran 

3. Program public relations 

(hubungan masyarakat) 

 

Skala 

Likert 

Lokasi (𝑋3) Lokasi adalah kumpulan 

kegiatan yang dilakukan 

perusahaan atau lembaga 

keuangan untuk membuat 

produk nya yang mudah 

diperoleh dan tersedia untuk 

konsumen yang dituju. 

1. Strategis 

2. Akses 

3. Tempat parkir 

Skala 

Likert 

Produk 

(𝑋4) 

Produk yaitu, segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan di 

1. Kinerja (performance) 

2. Keunikan Produk 

Skala 

Likert 
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pasar, untuk memenuhi 

kebutuhandan keinginan 

konsumen. 

3. Produk sesuai dengan yang di 

janjikan 

Minat 

menabung 

(𝛾) 

Minat menabung yaitu, 

sikap atau hubungan sosial 

yang dilakukan oleh 

individu maupun kelom pok 

untuk menilai, mendapatkan 

serta menggunakan barang-

barang melalui proses 

pembelian atau pertukaran 

yang diawali oleh 

pengambilan keputusan 

yang menentukan tindakan 

tersebut. 

1. Attention (Perhatian 

Konsumen) 

2. Interest (Ketertarikan 

Konsumen) 

3. Desire (Keinginan Konsumen) 

4. Action (Tindakan Konsumen) 

Skala 

Likert 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat penting, 

dikarenakan suatu data yang dikumpulkan akan dipakai untuk proses pemecahan 

masalah yang sedang diteliti atau sebagai penguji hipotesis yang telah 

dirumuskan.49 Penelitian ini, penulis menggunakan sesuatu yang wajar digunakan 

dalam berbagai penelitian ilmiah, yaitu : 

                                                             
49 Syofian siregar. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perbandingan 
Perhitungan Manual & Spss.Jakarta:Kencana. Hal. 17. 
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1. Metode Kuesioner atau Angket 

Metode kuesioner atau angket adalah suatu cara pengumpulan data informasi 

yang memungkinkan peneliti mempelajari sikap, keyakinan, perilaku, dan karakter 

individu-individu terutama di dalam organisasi yang ada pengruhnya terhadap 

sistem yang sudah ada.50 Metode ini dipakai untuk medapatkan data respon nasabah 

terhadap minat menabung di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Gondang-legi 

Kab. Malang. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah notulen dan lai 

sebagainya.51 Metode ini di gunakan peneliti sebagai pendukung data lain yang ada 

kaitannya dengan gambaran umum BMT UGT Sidogiri kantor cabang pembantu 

Gondang-legi Kab. Malang, yaitu berupa sejarah, profil bmt, serta visi dan misi 

umum BMT. 

F. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

Dimana untuk mencapai tujuan pertama yaitu pengaruh religiusitas, promosi, lokasi 

serta produk terhadap minat menabung di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang 

Gondang-legi Kab. Malang, dengan urutan analisis data sebagai berikut: 

 

 

                                                             
50 Syofian siregar. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perbandingan 
Perhitungan Manual & Spss.Jakarta:Kencana. Hal. 21. 
51 Arikunto Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi VI .Jakarta:PT. 
Rineka Cipta. Hal. 158. 
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1. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu alat pengukur yang membuktikan tingkat keabsahan 

atau kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan sah apabila 

mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya instrumen yang tidak valid memiliki 

validitas yang rendah. Dengan kata lain dapat memperoleh data yang tepat dari 

variable yang di teliti.52 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah suatu iunstrumen yang cukup dapat di percaya untuk di 

gunakan sebagai alat pengumpul data di karenakan instrumen tersebut sudah baik. 

Instrumen yang baik tidak akan bersifat monoton mengarahkan responden untuk 

memilih jawaban tertentu. Apabila suatu data memang benar sesuai kenyataanya, 

maka berapa kalipun di ambil datanya akan tetap sama (konsisten).53 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas ditujukan untuk menguji apakah nilai residual yang telah 

menjadi tolak ukur pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai 

residual dikatakan normal jika nilai residualnya sebagian besar nya mendekati 

nilai rata-ratanya.54 Menurut Sudarmanto (2005) dalam Gunawan (2016), apabila 

nilai probabilitas ≥ 0,05 maka data yang dinyatakan berdistribusi normal, akan 

                                                             
52 Arikunto Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi VI .Jakarta:PT. 
Rineka Cipta. Hal. 168. 
53 Ibid., hal. 178 
54 Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan Spss .Yogyakarta:CV. Andi 
Offset. Hal. 69. 
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tetapi sebaliknya jika nilai probabilitas ≤ 0,05 maka dinyatakan berdistribusi tidak 

normal. 55 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk meguji apakah dalam model regresi 

yang terbentuk ada hubungan yang tinggi atau sempurna diantara variable bebas 

atau tidak.56 Menguji adanya kasus multikolinearitas adalah dengan patokan nilai 

VIF (variance inflation factor) dan koefisien korelasi antar variable bebas. 

Menurut Karim dan Hadi (2007) dalam Gunawan (2016), berpendapat bahwa 

untuk melihat adanya kasus multikolinearitas yaitu dengan melihat VIF, apabila 

nilai suatu model kurang dari 10, maka model tersebut dinyatakan bebas dari 

kasus multikolinearitas.57 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas yaitu adanya varian variabel pada model regresi yang 

tidak sama (konstan).58 Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat 

adanya ketidaksamaan varian variable dalam model regresi yaitu dengan 

memperhatikan plot dari sebaran residual (*ZRESID) dan variabel yang di 

prediksikan (*ZPRED). Apabila sebaran titik-titik dalam plot tidak menunjukan 

hasil pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa model terbebas dari asumsi 

heteroskedastisitas.59 

                                                             
55 Imam Gunawan. 2016. Pengantar Statistik Inferensial .Jakarta:PT. Rajawali Pers. Hal. 93. 
56 Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan Spss .Yogyakarta:CV. Andi 
Offset. Hal. 81. 
57 Imam Gunawan. 2016. Pengantar Statistik Inferensial .Jakarta:PT. Rajawali Pers. Hal. 103. 
58 Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan Spss .Yogyakarta:CV. Andi 
Offset. Hal. 95. 
59 Imam Gunawan. 2016. Pengantar Statistik Inferensial .Jakarta:PT. Rajawali Pers. Hal. 103. 
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3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan salah satu teknik analisis yang sangat 

sering digunakan dalam mengolah data variable lebih dari satu.60 Dalam penelitian 

ini, analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur sebarapa besar pengaruh 

anatara religiusitas, promosi, lokasi dan produk terhadap minat nasabah menabung. 

Persamaan regresi linier berganda yaitu :  

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2 𝑋2+ 𝑏3 𝑋3+𝑏4 𝑋4+ e 

Keterangan : 

Y  : Minat menabung 

α : Kostanta 

𝑏1 : koefisien regresi antara religiusitas dengan minat menabung. 

𝑏2 : koefisien regresi antara promosi dengan minat menabung. 

𝑏3 : koefisien regresi antara lokasi dengan minat menabung. 

𝑏4 : koefisien regresi antara produk dengan minat menabung. 

e  : error 

𝑋1 : Religiusitas 

𝑋2 : promosi 

𝑋3 : lokasi 

𝑋4  : produk61 

 

 

                                                             
60 Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan Spss .Yogyakarta:CV. Andi 
Offset. Hal. 53. 
61 Ibid., hal. 54 
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4. Uji Hipotesis 

a. Uji T 

Uji t ini digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari 

variable bebasnya. Uji t ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung 

dengan nilai t tabel, adapun kriteria sebagai berikut: 

a) Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

b) Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a) Taraf signifikan = 0,05 (α = 5%) 

b) Derajat kebebasan (degree of Freedom) DF = n k-1 

c) T tabel yang nilainya dilihat dari daftar tabel distribusi t. 

b. Uji F 

Uji F ini digunakan untuk mengetahui pengaruh religiusitas, promosi, lokasi 

dan produk terhadap minat menabung di BMT UGT kantor cabang Gondang-legi 

Kab. Malang. Adapun ketentuannya sebagai berikut: 

a) Apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

b) Apabila F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Keriteria pengujiannya sebagai berikut : 

a) Taraf signifikan = 0,05 (α = 5%) 

b) Derajat kebebasan (degree of Freedom) DF= n-k 

c) F tabel yang nilainya dari daftar tabel distribusi F. 
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5. Uji Determinasi (𝑹𝟐) 

Uji Determinan 𝑅2 digunakan untuk mengetahui seberapa baik sampel 

menggunakan data. 𝑅2 mengukur seberapa besarnya jumlah reduksi dalam variabel 

dependen yang diperoleh dari penggunaan variabel bebas. 𝑅2 memiliki nilai antar 

0 sampai 1, dengan 𝑅2 yang tertinggi berkisar antara 0,7 sampai 1.  

𝑅2 yang dipakai adalah nilai 𝑅2 yang telah disesuaikan. Adjusted 𝑅2 

merupakan indikator untuk mengetahui pengaruh pembahasan suatu variabel 

independen ke dalam persamaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


