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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Metode Penelitian  

Jenis metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Menurut Margono dalam (Darmawan, 2014: 38) Metode kuantitatif adalah 

proses mendapatkan pengetahuan yang menggunakan data yang berupa angka 

sebagai alat menemukan keterangan tentang hal yang ingin kita ketahui.menurut 

sugioyono (2017:7) disebut metode kuantitatif dikarenakan data penelitian 

tersebut berupa angka-angka dan kemudian di analisis menggunakan statistik. 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah asosiatif dimana penelitian ini mencari 

hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugioyono, 2017:37). 

B. Populasi dan Sampel 

Teknik pengambilan Sampel yaitu sampling Insidental, merupakan teknik 

pengambilan sampel yang berdasarkan kebetulan, siapa saja yang ditemui oleh 

peneliti dan cocok untuk dijadikan sumber data.  (Sugioyono, 2017:156). 

Dalam menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan 

ketentuan dari slovin yaitu: 

                                               
21 Na

N
n


  

Dimana: 

n  = ukuran sampel 

N  = ukuran populasi 
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α
2
 = toleransi ketidakketelitian (dalam bentuk persen) (Sanusi, 

2014: 101) 

C. Objek Penelitian 

Penelitian ini peneliti secara khusus memilih responden Generasi Muslim 

millenials pada mahasiswa muslim di universitas malang yaitu Universitas 

Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Negeri Malang, dan Universitas 

Islam  Malang. 

D. Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan terikat. Variabel 

bebas (X) terdiri dari faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor 

psikologis sedangkan variabel terikat (Y) yaitu minat berasuransi syariah 

generasi muslim millenials. 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Sumber /Referensi Skala Ukur 

Faktor Budaya 1. Budaya  

2. Subbudaya 

3. Kelas sosial 

Kotler, Philip. 

Amstrong, Gary. 

Prinsip-Prinsip 

Pemasaran 

(Jakarta: Erlangga, 

2006), hal 159-163 

Skala likert 

Faktor sosial 1. Kelompok  

2. Keluarga  

3. Peran dan status 

Kotler, Philip. 

Amstrong, Gary. 

Prinsip-Prinsip 

Pemasaran 

(Jakarta: Erlangga, 

2006), hal 164-168 

Skala likert 
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Faktor Pribadi 1. Usia dan tahap     

siklus hidup 

2. Pekerjaan  

3. Situasi ekonomi 

4. Gaya hidup 

5. Kepribadian dan 

konsep diri 

Kotler, Philip. 

Amstrong, Gary. 

Prinsip-Prinsip 

Pemasaran 

(Jakarta: Erlangga, 

2006), hal 169-172 

Skala likert 

Faktor 

Psikologis 

1. Motivasi 

2. Persepsi 

3. pembelajaran 

4. Keyakinan 

(religuitas) dan 

sikap 

Kotler, Philip. 

Amstrong, Gary. 

Prinsip-Prinsip 

Pemasaran 

(Jakarta: Erlangga, 

2006), hal 172-176 

Skala likert 

Minat  1. Pengenalan 

kebutuhan 

2. Pencarian 

informasi 

3. Evaluasi alternatif 

4. Keputusan 

pembelian 

5. Perilaku pasca 

pembelian 

Kotler, Philip. 

Amstrong, Gary. 

Prinsip-Prinsip 

Pemasaran 

(Jakarta: Erlangga, 

2006), hal 177-183 

Skala likert 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik mengumpulan data merupakan suatu cara yang ditempuh dan 

adapun alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya.( 

Darmawan, 2014:160 ) 

Kuesioner yang tertutup. Peran dari responden dalam kuesioner ini adalah 

menentukan salah satu pilihan di antara beberapa kemungkinan yang disedikan. 

Jadi, proses untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut telah diarahkan, 

serta kemungkinan-kemungkinan  jawaban juga telah ditentukan. Kuesioner ini 

diberikan kepada responden dan jawabannya diberikan ukuran skala likert. 
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Skala likert’s adalah suatu desain pengukuran yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang mengenai fenomena sosial. (seperti: 

sangat setuju: 5, setuju: 4, ragu-ragu: 3, tidak setuju: 2, dan sangat tidak setuju 

1). ( Darmawan, 2014: 169) 

F. Sumber data 

Data primer adalah data yang kita dapatkan secara langsung dari narasumber 

atau responden.( Darmawan, 2014: 13) Adapun dalam penelitian ini data primer 

bersumber dari responden Generasi Muslim millenials pada mahasiswa muslim 

di universitas malang yaitu Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas 

Islam Negeri Malang, dan Universitas Islam  Malang. Data tersebut di dapat 

oleh peneliti dengan memberikan kuesioner. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrument  yang dipakai pada penelitian ini untuk proses pengukuran  

fenomena-fenomena alam ataupun sosial merupakan instrumen penelitian. 

Instrument-instrumen yang telah ada ataupun belum tersedia (dibuat sendiri 

oleh peneliti). Diperlukan adanya reabilitas maupun validitas pada fenomena-

fenomena social di karenakan fenomena social lebih mudah dan cepat 

mengalami peberubahan seiring dengan berjalannya waktu tertentu maka pada 

waktu yang lain fenomena tersebut masih sama reabilitas serta validitasnya.( 

Sanusi, 2014: 67) 
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1. Uji validitas 

Skala pengukuran dapat dikatakan valid jika skala tersebut 

digunakan untuk mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. 

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini validitas 

pengukuran kriteria yaitu: 

Validitas kriteria (criterion validity) mengenai masalah 

tingkatan dimana skala yang sedang digunakan mampu 

memprediksikan suatu variabel yang dirancang sebagai kriteria. 

Untuk melakukan pengukuran validitas dapat dilakukan dengan 

rumus korelasi bank spearman. Skala pengukuran dapat 

dikatakan valid jika: 

- Angka korelasi butir pernyataan hasilnya positif. 

- Angka korelasi butir pernyataan > dengan angka r tabel (angka 

kritis Spearman) ( Sarwono & Martadiredja, 2008: 86) 

Untuk dapat melakukan suatu uji validitas, dapat menggunakan 

metode pearson product moment (apabila jumlah sampel normal 

yaitu >30) atau  metode Spearman Rank Correlation (jika 

sampel kecil, yaitu <30).( Darmawan, 2014: 180) 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan pengukuran yang digunakan untuk 

menunjukkan seberapa jauh sebuah pengukuran itu terbebas dari 

kesalahan. Analisis reliabilitas internal dapat menggunakan 
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metode Cronbach’s Alpha. Instrument penelitian dianggap 

reliable, apabila koefisien yang diperoleh adalah  >60.( Kuncoro, 

2013: 181). Metode Alpha Cronbach bisa diterapkan  untuk 

menemukan instrument reabilitas dimana skor yang dimiliki 

merupakan rentang antar  nilai. Misalkan skala 1 sampai 10 atau 

antara 1-5. Instrument dapat dikatakan reliable apabila koefisien 

Alpha Cronbach lebih dri 0,7. ( Lupiyoadi & IKhsan, 2015: 61) 

H. Analisis Data Penelitian 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. 

Regresi digunakan ketika periset ingin memprediksi hasil atas variabel-variabel 

tertentu dengan variabel lain.( Darmawan, 2014: 179) 

Penggunaan regresi linear berganda dalam penelitian bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan memprediksi variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen dengan menggunakan data primer hasil penyebaran 

kuesioner.(Lupiyoadi & Ikhsan, 2015: 158 ) 

Adapun bentuk regresi linear berganda yang dinyatakan dalam persamaan 

matematika yaitu: 

                                   exbxbxbxbaY  44332211  

Di mana: 

y     = minat  

1x      = faktor budaya 
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2x     = faktor sosial 

3x     = faktor pribadi 

4x     = faktor psikologis 

a       = konstanta 

321 ,, bbb
  

= koefisien regresi 

e      = variabel pengganggu 

Dalam penelitian ini menganalisis data penelitian dengan cara analisis regresi 

berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Analisis regresi memiliki asumsi yang harus terpenuhi agar 

persamaan regresi mampu menghasilkan data yang valid dalam 

memprediksi sebuah masalah. Apabila model regresi linear telah sesuai 

dengan asumsi klasik, maka kriteria BLUE (best linear Unbiased 

Estimator) telah tercapai dan model tersebut akan dikatakan baik. 

Terdapat lima cara untuk menguji asumsi klasik yang ada pada 

regresi linear berganda tapi dalam peneitian ini menggunakan 4 yaitu: 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas merupakan analisis  uji distribusi data, sehingga 

dapat diketahui apakah penyebarannya telah normal atau tidak. 

Jika brdistribusi dengan normal maka dapat menggunakan analisis 

parametik. Jika data tersebut tidak berdistribusi dengan normal 
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maka tidak bisa menggunakan analisis parametik, namun 

memakai analisis non parametik. Akan tetapi, terdapat solusi lain 

bilamana data tidak terdistribusi normal, yaitu dengan 

menambahkan lebih banyak jumlah sampel. Histogram residual 

yang bentuknya seperti lonceng atau tidak, atau menggunakan 

scatter plot dengan mengacu pada nilai residu yang membentuk 

pola tertentu yang dilihat merupakan cara untuk menentukan 

apakah suatu model berdistribusi normal atau tidak. 

b. Uji heteroskedastisitas 

Data yang terdapat pada sebuah model pengujian, seperti regresi 

linear haruslah terbebas dari gejala heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas memiliki variasi yang residualnya berbeda 

dari suatu pengamatan dengn pengamatan lainnya, sehingga 

variasi residualnya haruslah bersifat homoskedastisitas, dimana 

suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain sama untuk 

menghasilkan pendugaan model yang lebih akurat. Banyak alat 

statistik yang digunakan untuk menduga apakah suatu model 

terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau tidak, seperti uji park 

(park test), uji white, uji gleyser. 

c. Uji multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah kondisi dimana terdapat korelasi yang 

kuat antara variabel bebas yang ikut serta dalam pembentukan 
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suatu model regresi linier. Model pada analisis regresi haruslah 

terbebas dari gejala multikolinieritas yaitu dengan melihat nilai 

standar error untuk koefisien regresi. Nilai variance Inflation 

factor (VIF). Apabila hasil perhitungan menghasilkan nilai VIF < 

10 maka model regresi tersebut dapat dikatakan sebagai model 

yang baik dan dianggap terjadi multikolinieritas yang serius 

dalam model regresi apbila menghasilkan nilai VIF > 10. Selain 

cara tersebut, Model akan dianggap terbebas dari gejala 

multikolinieritas apabila nilai tolerance yang dihasilkan adalah 

mendekati 1. 

d. Uji linearitas 

Uji tersebut diterapkan agar mampu mengetahui apakah suatu 

model regresi bisa didekati menggunakan persamaan linear. Uji 

linearitas biasanya digunakan untuk prasyarat pada analisis 

regresi linear ataupun korelasi. Dua buah variable dikatakan 

mempunyai korelasi yang linear jika memiliki tingkat signifkan 

(linearty) <5%. Artinya uji liniearitas pada pengujian asumsi 

regresi mampu terpenuhi, yaitu variabel Y adalah fungsi linier 

yag berasal dari penggabungan variabel-variabel X. ( Lupiyoadi 

& IKhsan, 2015: 146 ) 

2. Uji Statistik 

Analisis regresi yang terdapat 3 jenis kriteria ketetapan yaitu: 
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a. Uji statistik t 

Uji ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauhnya pengaruh 

suatu variable penjelas secara individual dalam menerangkan 

variasi-variabel terikatnya. ( kuncoro: 2013:244). Adapun dalam 

kriteria pengujiannya yaitu: 

1) Apabila t hitung >t tabel, maka    di tolak dan     di terima. Hal 

ini mennjukan bahwa independen berpengaruh secara signifikan 

terhadap variable dependen. 

2) Apabila t hitung <t tabel maka    di terima dan     di tolak. Hal 

ini mennjukan bahwa bahwa variable independen tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen. 

((Lupiyoadi & IKhsan, 2015: 153 ) 

b. Uji statistik F 

Uji uji statistik F (signifikansi simultan) digunakn untuk 

menunjukkansemua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam 

model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variable terikat 

atau tidak. (kuncoro: 2013:245) Kriteria dalam pengambilan 

keputusan aalah: 

1) Jika F hitung   F tabel maka    diterima 

2) Jika F hitung   F tabel maka    ditolak. (Sanusi,, 

2014: 138) 
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b. Koefisien determinasi  

Koefisien determinasi (  ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

(Kuncoro, 2013:246.).  

 


