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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan meneliti 

seberapa besar pengaruh variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat 

(dependent)
44

. Penelitian kuantitatif ini dimaksutkan untuk menjelaskan fenomena 

atau gejala, untuk menjelaskan data numerik atau data dalam bentuk angka-angka 

dan untuk melakukan analisisnya dengan menggunakan statistic
45

. 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis 

penelitian korelasi kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini akan 

dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan 

dan mengontrol suatu gejala
46

.  

3.2 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang 

dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, 

sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber 

                                                             
44

Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. (Bandung: Alfabeta, 2007),  11 
45 Uhar Saputra. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Tindakan. (Bandung: PT. 

reflika Aditama, 2012), 49 
46 Syofian Siregar. Metode Penelitian Kuantitatif. (Jakarta: Kencana, 2013),  7 
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penelitian
47

. Populasi dalam penelitian ini adalah santri di pondok pesantren Al-

Ittihad Mojokerto yang berjumlah 130 orang santri. 

1. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu
48

. 

Penelitian ini menggunakan teknik Simple Random Sampling karena 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada didalam populasi itu
49

.  Serta menggunakan rumus 

Slovin untuk menentukan jumlah sampel yang akan di ambil dari jumlah 

populasi
50

.  

   
 

      
 

   
   

             
       

Jadi, sampel yang dapat peneliti ambil yaitu sebesar 100 Responden.  

3.3 Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran dalam sebuah penelitian 

agar lebih terarah. Dalam penelitian ini, terdapat objek penelitian yaitu santri 

pondok pesantren Al – Ittihad Mojokerto. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah pengetahuan santri pondok pesantren Al-Ittihad 

                                                             
47

 Ibid.30 
48 Ibid, 34 
49

 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung:Alfabeta. 2016),  82 
50

 Syofian Siregar. Metode Penelitian Kuantitatif. (Jakarta: Kencana, 2013) , 126 
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Mojokerto tentang perbankan syariah berpengaruh terhadap minat untuk 

menabung di bank syariah.  

3.4 Operasionalisasi Variabel 

Menurut Koentjaraningrat, operasional variabel adalah bentuk operasional 

dari variabel-variabel yang digunakan, biasanya berisi definisi, konseptual, 

indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan (bagaimana cara mengukur) 

dan penilaian alat ukur
51

. Penelitian ini menggunakan operasional variabel sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

 

Variabel Dimensi Indikator Sub Indikator 

Pengetahuan 

Santri Tentang 

Perbankan 

Syariah ( X) 

Pengetahuan Produk 

Perbankan Syariah  

a. Akad 

perbankan 

syariah 

b. Produk bank 

syariah 

a. Wadi’ah 

b. Murabahah 

c. Musyarakah 

d. Mudharabah 

e. Ijarah 

f. Produk jasa 

Pengetahuan Instansi 

Perbankan Syariah  

a. Operasional 

Perbankan 

Syariah 

b. Nama Bank 

Syariah 

c. Lokasi 

 

a. menggunakan 

sistem transaksi 

yang halal 

b. Nama bank di 

sekitar pondok 

pesantren  

c. Lokasi strategis 

d. Akses  

 

                                                             
51 Syofian Siregar. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana, Hal. 111 
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Pengetahuan Prinsip 

Perbankan Syariah  

a. Berdasarkan 

prinsip dan 

dan nilai 

Islam 

b. Terdapat DPS  

a. Prinsip keadilan  

b. Prinsip 

kesederajatan 

c. Prinsip bagi 

hasil 

Minat Menabung 

di Bank Syariah 

(Y) 

 Minat Subyektif 

 Minat Obyektif 

a. Faktor 

emosional 

b. Faktor dari 

dalam diri 

individu 

c. Faktor motiv 

sosial 

d. Faktor 

pengetahuan 

a.  Keinginan 

sesaat, karena 

kebutuhan 

b.  Adanya 

keinginan 

menghindari riba, 

adanya keinginan 

menggunakan 

transaksi dengan 

menggunakan 

syariat Islam 

c.  Adanya 

dorongan dari 

teman, tetangga, 

saudara 

d. Tahu, 

memahami, 

aplikasi, 

analisis, 

sintesis, 

evaluasi.  

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses untuk mengumpulkan data primer 

dan data sekunder dalam suatu penelitian. Karena untuk memecahkan masalah 

yang akan diteliti atau untuk menguji hipotesis pengumpulan data merupakan 

langkah yang penting yang kemudian akan dirumuskan dari data yang telah 
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dikumpulkan
52

. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

kuisioner (angket). 

Kuisioner (angket) 

Kuisioner (angket) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. Kuisioner dapat berupa kuisioner terbuka maupun kuisioner tertutup, 

dapat diberikan kepada responden dengan cara langsung ataupun dikirim melalui 

pos atau internet. 

Penelitian ini menggunakan kuisioner tertutup, yaitu dengan cara 

memberikan langsung pertanyaan-pertanyaan kepada responden tentang minat 

santri menabung di bank syariah yang sudah dalam bentuk pilihan ganda dan 

biasanya juga dalam bentuk skala Likert. 

Untuk kuisioner pada penelitian ini, skor yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1) Sangat Setuju (SS)  = 5 

2) Setuju (S)    = 4 

3) Netral (N)    = 3 

4) Tidak Setuju (TS)   = 2 

5) Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

3.6 Uji Instrumen 

1. Uji Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian menempati kedudukan penting dalam suatu 

penelitian, hal ini karena keberhasilan suatu penelitian dipengaruhi pula oleh 

instrument yang digunakan. Instrument penelitian merupakan alat yang digunakan 

                                                             
52 Syofian Siregar. Statistik Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual 

dan Aplikasi SPSS Versi 17. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014. 130 
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untuk menjembatani antara subjek dan objek , sejauh mana data mencerminkan 

konsep yang diukur tergantung pada instrument (yang substansinya disusun 

berdasarkan penjabaran konsep/penentuan indikator) yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Dalam penelitian ini menggunakan kuisioner (angket)
53

. 

Agar penelitian dapat dikatakan baik, maka harus diuji dengan uji validitas dan uji 

reliabilitas.  

a. Uji Validitas 

Validitas adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu 

mengukur apa yang ingin diukur. Misalkan, seseorang ingin mengukur panjang 

suatu benda, maka alat yang digunakan adalah meteran. Meteran merupakan alat 

yang valid digunakan untuk mengukur panjang suatu benda.  

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji valid atau 

tidaknya data yang diperoleh. Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi alat ukurnya
54

. Cara menguji 

validitas dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan product moment, jika 

nilai corrected item total correlation > 0,05 maka seluruh item menunjukkan 

valid.  

Rumus : 

         
               

√[             ][            ]
 

 

 

                                                             
53 Uhar Suharsaputra.  Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan Tindakan. 

(Bandung:Pt. Raifka Aditama, 2012),  94 
54

 Syofian Siregar. 2010. Statistik Deskriptif untuk penelitian di lengkapi dengan 

perhitungan manual dan aplikasi SPSS. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),  162 



39 
 

 
 

Keterangan : 

n = Jumlah responden  

x = Skor variabel 

Y = Skor total dari variabel (jawaban responden) 

b. Uji Reliabilitas  

Uji Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama pula
55

. Apabila Cronbac’h 

Alpha > atau = 0,60 maka variabel tersebut dikatakan reliabel. Begitu juga 

sebaliknya jika alpha < dari 0,60 maka variabel tersebut dikatakan tidak reliabel 

Dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach  

Rumus : 

    [
 

   
] [   

   
 

  
 ] 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel  

   = Jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan 

∑X = Total jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan 

  
  = Varians total  

   
  = Jumah varians butir 

k = Jumlah butir pertanyaan 

    = Koefisien reliabilitas instrument 

 

                                                             
55 Ibid. Hlm. 173 
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3.7 Analisis Data 

Analisis Korelasi  

Analisis hubungan (korelasi) adalah suatu hubungan data dalam penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan untuk bentuk arah hubungan di antara 

dua variabel atau lebih, dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel 

yang satu (variabel bebas) terhadap variabel lainnya (variabel terikat). Analisis 

korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan linier antara satu variabel 

dengan variabel yang lain. Penelitian ini menggunakan teknik korelasi pearson 

product moment, jika nilai corrected item total correlation > 0,05 maka seluruh 

item merupakan valid. Berikut adalah rumus korelasi pearson product moment
56

: 

         
               

√[             ][            ]
 

Keterangan : 

n = Jumlah responden  

x = Skor variabel 

Y = Skor total dari variabel (jawaban responden)  

 

                                                             
56 Ibid. Hlm. 252 


