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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini diambil oleh peneliti di Desa Wlingi, 

Kelurahan Wlingi, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode 

kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif atau statistic dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016).  

C. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen yang akan 

ditarik kesimpulannya. Peneliti dapat melakukan sensus yang 

merupakan kegiatan pengambilan data dengan mengambil langsung dari 

totalitas elemen populasi (Indrawan, 2014:93). Populasi dari penelitian 

ini adalah Ibu Rumah Tangga di Desa Wlingi, Kelurahan Wlingi, 

Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. 

b. Sampel  

Sampel merupakan upaya peneliti untuk menetapkan bagian dari 

populasi, dengan mempertimbangkan representasi dari elemen populasi, 

untuk memperoleh data dan informasi penelitian. Sampel dari penelitian  
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ini menggunakan teknik Probability Sampling pada Simple Random 

Sampling. Menurut Sugiyono (2016:139) Simple Random Sampling 

adalah teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan starta yang ada dalam populasi itu.  

Menurut Sugiyono (2016:154) jumlah sampel yang bisa serta layak 

digunakan dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500 responden 

dengan teknik sampel yang sudah ditentukan. Jumlah sampel yang 

diinginkan yaitu sebanyak 150 responden dengan penentuan sampel 

berdasarkan rumus sebagai berikut:  

sampel  kelompok =  
jumlah kelompok 

Populasi 
 × sampel diinginkan 

Hasil perhitungan diatas didapatkan sampel pada masing-masing 

kelompok atau lingkungan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Jumlah sampel yang tersebar pada masing-masing 

lingkungan. 

Lingkungan 
Jumlah Ibu Rumah 

Tangga 
Jumlah Sampel 

Wlingi 750 40 

Majegan 759 41 

Tanggung 574 31 

Karangan 383 21 

Nangkan 313 17 

Total 2779 150 

Sumber: Data Buku Penduduk Induk (BIP) Kelurahan Wlingi  
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Jadi jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 150 ibu rumah 

tangga yang berada di Desa Wlingi Kabupaten Blitar.  

D. Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel 

Penelitian 
Dimensi Indikator Ukuran 

Literasi Keuangan 

adalah kemampuan 

dan pemahaman 

tentang 

pengelolaan 

keuangan keluarga 

atau rumah tangga 

guna untuk 

mencapai 

kesejahteraan di 

masa depan.  

Pengetahuan 

Umum  

- Memahami dan 

melakukan pencatatan 

atas pendapatan dan 

pengeluaran dalam 

kebutuhan sehari-hari 

- Memahami konsep 

dasar keuangan 

(tingkat bunga 

sederhana, pengaruh 

inflasi, opportunity 

cost dan nilai waktu 

uang) 

Skala 

Likert  

 

Tabungan 

dan 

Pinjaman 

- Keuntungan menabung  

- Keuntungan dan 

kerugian penggunaan 

layanan kredit 

Skala 

Likert 

 Asuransi  - Memahami 

keuntungan dari 

asuransi dan jenis 

asuransi (asuransi jiwa 

dan asuransi kerugian) 

Skala 

Likert 

 Investasi  - Memahami 

keuntungan dari 

investasi dan jenis 

investasi (saham, 

obligasi, emas, tanah)  

 

Pendapatan adalah 

total atau jumlah 

uang yang 

didapatkan oleh 

individu setelah 

bekerja dalam 

kurun waktu 

tertentu.   

Sumber 

Pendapatan  

- Gaji Suami 

- Upah Lembur  

- Penghasilan dari usaha  

- Hasil pengembalian 

investasi  

- Hasil sewa  
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Variabel 

Penelitian 
Dimensi Indikator Ukuran 

Perilaku Investasi 

adalah bentuk sikap 

atau tindakan 

psikologis yang 

dapat diamati 

secara langsung 

dalam melakukan 

investasi.    

Faktor 

psikolgis 

perilaku 

investasi  

- Overconfidence 

- Data Mining 

- Status Quo 

- Social Interaction 

- Emotion  

- Mental Accounting 

- Anchoring 

- Familiarity  

- Fear and Greed 

- Self Control  

Skala 

Likert 

 

E. Jenis dan Sumber Data  

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa 

skor atas jawaban kuesioner yang terkumpul dan data kualitatif berupa 

hasil dugaan sementara atau hipotetsis dan daftar pertanyaan dari 

kuesioner.  

b. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh dari jawaban responden yang 

di dapat melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Data sekunder 

diperoleh dari berbagai sumber seperti buku investasi dan manajemen 

keuangan, artikel terkait fenomena investasi dan literasi keuangan, 

jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, serta situs-situs 

resmi seperti www.ojk.co.id yang memiliki hubungan pada penelitian 

ini. 

http://www.ojk.co.id/
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian 

data yang berkaitan dengan cara dan sumber memperoleh data penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data kuantitatif dengan 

instrument kuisioner. Kuisioner merupakan instrument dari teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam 

penggunaan kuisioner peneliti dapat memperoleh data yang terkait dengan 

pemikiran, perasaan, sikap, kepercayaan, nilai, presepsi, kepribadian dan 

perilaku dari responden (Sugiyono, 2015:216).  

G. Uji Instrumen  

a. Uji Validitas 

Menurut Indrawan (2014:123) validitas menguji instrumen yang 

dipilih, apakah memiliki tingkat ketetapan untuk mengukur apa yang 

semestinya diukur, atau tidak. Untuk menghitung validitas alat ukur 

yang digunakan yaitu rumus Produk Moment. Rumus produk moment 

sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦    : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

∑𝑥𝑦  : Jumlah perkalian atara variabel X dan Y 
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∑𝑦2  : Jumlah kuadrat nilai X 

∑𝑥2  : Jumlah kuadrat nilai Y 

N     : Jumlah sampel 

Ketentuan uji validitas : 

a) Apabila r hitung > r tabel (pada taraf signifikan 5%) maka item 

dalam angket berkorelasi signifikan terhadap skor total artinya item 

angket dinyatakan valid. 

b) Apabila r hitung < r tabel (pada taraf signifikan 5%) maka item 

dalam angket berkorelasi signifikan terhadap skor total artinya item 

angket dinyatakan tidak valid (Indrawan, 2014:123). 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas pada dasarnya mengukur kehandalan instrumen. 

Sebuah pengukuran dikatakan handal jika pengukuran tersebut 

memberikan hasil yang konsisten. Kehandalan merupakan pendukung 

penting bagi validitas tetapi bukan syarat yang cukup untuk 

mendapatkan validitas (Indrawan, 2014:125). Berikut rumus uji 

reliabilitas : 

 

 

Keterangan : 

a : Reliabilitas (koefisien alfa) 

k : Banyaknya butir item/soal 

∑𝑠𝑖2  : Jumlah varians butir soal 
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𝑠𝑡2      : Varian total 

𝑛 : Jumlah responden 

Ketentuan koefisien alfa : 

a) Jika nilai Cronbach Aplha ≥ 0,60 maka instrumen dikatakan 

handal atau homogenitas item atau reliabel. 

b) Jika nilai Cronbach Aplha ≤ 0,60 maka instrumen dikatakan 

handal atau homogenitas item atau tidak reliabel. 

H. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar mak 

uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.  

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu analisis grafik dan uji statistik. Cara untuk 

mendeteksi residual dalam penelitian ini menggunakan uji statistik. Uji 

statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan 

skewness dari residual. Nilai Z statistik untuk skewness dapat dihitung 

dengan rumus:  

𝑍𝑠𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠 =
𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠

√6/𝑁
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Sedangkan nilai Z kurtosis dapat dihitung dengan rumus:  

𝑍𝑘𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =
𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠

√24/𝑁
 

Dimana N adalah jumlah sampel, jika nilai Z hitung > Z tabel, 

maka distribusi tidak normal (Ghozali, 2016:154).  

b. Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regreai ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini 

tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang 

nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. 

(Ghozali, 2016:103).  

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut Homoskesdatisitas dan jika berbeda disebut 

Hetoroskesdatisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskesdatisitas 

atau tidak tidak terjadi Hetoroskesdatisitas. Kebanyakan data 

crossection mengandung situasi heteroskesdatisitas karena data ini 

menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang atau 

besar) (Ghozali 2016:134).  
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I. Analisis Data  

a. Uji F  

Uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan 

variabel independen terhadap variabel dependen. Signifikasi dari 

pengaruh secara keseluruhan variabel independen terhadap variabel 

dependen menggunakan probabilitas sebesar 5%. Nilai signifikasi lebih 

dari 5% menandakan hipotesis ditolak sedangkan jika nilai signifikasi 

lebih kecil dari 5% maka hipotesis tersebut diterima. Perumusan uji F 

(uji simultan) adalah sebagai berikut :  

F = 
𝑅2/𝑘

(1−𝑅2)/(𝑛−𝑘−1)
 

Sumber: Priyatno (2013:25) 

Keterangan: 

𝑅2 = Koefisien korelasi ganda  

k  = Jumlah variabel independen 

n   = Jumlah anggota sampel  

F   = F hitung yang selanjutnya ibandingkan dengan F tabel  

Dasar pengambilan keputusan hipotesis adalah: 

a) Jika F hitung > F tabel maka 𝐻𝑜 ditolak dan 𝐻1 diterima  

b) Jika F hitung < F tabel maka 𝐻𝑜 diterima dan 𝐻1 ditolak  

Pernyataan hipotesis dalam penelitian ini adalah pengaruh secara 

simultan variabel literasi keuangan dan pendapatan terhadap perilaku 

investasi pada Ibu Rumah Tangga.  
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b. Uji t  

Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikasi dari pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifkasi 

yaitu 5%, sedangkan nilai signifikasi lebih dari 5% maka hipotesis 

tersebut ditolak. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 5% maka hipotesis 

tersebut diterima. Perumusan uji t adalah sebagai berikut :  

 

t= 
𝑟√𝑛−2

√1−𝑟2
 

Sumber: Priyatno (2013:23) 

Keterangan :  

r = Korelasi parsial yang ditentukan 

n = Jumlah sampel  

t = t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel 

Dasar pengambilan keputusan hipotesis adalah:  

a) Jika t hitung > t tabel maka 𝐻𝑜 ditolak dan 𝐻1 diterima 

b) Jika t hitung < t tabel maka 𝐻𝑜 diterima dan 𝐻1 ditolak 

Pernyataan hipotesis dalam penelitian ini adalah pengaruh positif 

dan signifikan literasi keuangan terhadap perilaku investasi Ibu Rumah 

Tangga dan pengaruh positif dan signifikan pendapatan terhadap 

perilaku investasi Ibu Rumah Tangga. 
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c. Analisis Regresi Berganda  

Teknik analisis data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda memiliki tujuan 

untuk mencari atau menganalisis hubungan linear antara dua variabel 

independen atau lebih dengan satu variabel dependen. Penggunaan 

metode analisis linear berganda dalam penelitian ini dikarenakan 

mempunyai lebih dari satu variabel bebas yaitu berupa variabel literasi 

keuangan dan pendapatan terhadap perilaku investasi ibu rumah tangga. 

Berikut perumusan regresi linear berganda:  

 

 

Sumber: Sugiyono, 2018 

Keterangan : 

Y’  : Variabel dependen (Perilaku Investasi Ibu Rumah Tangga) 

a  : Konstanta 

b1, b2 : Koefisien Regresi  

X1  : Literasi Keuangan  

X2  : Pendapatan   

e  : Error Term 

 

 

 

Y’ = a + b1X1 + b2X2 +..+ e  

 


