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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 yang pengolahan 

datanya berupa angka yang menggunakan analisis statistik deskriptif27. Sugiyono 

menuturkan bahwa statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan 

cara menggambarkan data yang terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum.28 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian 

korelasi kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan natar dua variabel atau lebih.  

3.2 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang didalamnya 

terdapat obyek dan subyek, memiliki kualitas dan karakteristik tertentu ditentukan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi tidak 

hanya orang saja melainkan obyek dan benda lain yang ada didalamnya. Populasi 

juga tidak hanya jumlah obyek dan subyek tetapi seluruh sifat dari obyek dan 

subyek yang diteliti.29 Populasi yang peneliti amati adalah seluruh Mahasiswa 

Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

                                                             
27 Istijanto, (2009). Aplikasi Praktis Riset Pemasaran Cara Praktis Meneliti Konsumen 

dan Pesaing. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 56 
28 Sugiyono. (2014). Statistika Unit Penelitian. Bandung : IKAPI, 60 
29 Ibid, 61 
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1. Sampel 

Menurut Arikunto30 sample merupakan bagian dari populasi. Penarikan 

sample penelitian, yaitu untuk sekedar kira-kira maka apabila subjeknya kurang 

dari 100 orang maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar dari 100, maka 

dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Berdasarkan pengertian diatas, 

maka yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 

ekonomi syariah angkatan 2016 Universitas Muhammadiyah Malang yang 

berjumlah 91 mahasiswa.  

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random 

sampling yaitu pengambilan anggota sample dari populasi dilakuka secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada didalam populasi itu31. Maka dalam 

menentukan banyak sampel penelitian terhadap populasi menggunakan rumus 

Slovin, karena jumlah responden sudah diketahui.32 

1.3 Sumber Data 

1. Data Primer 

 Data primer merupakan data asli yang sudah dikumpulkan oleh peneliti 

untuk menjawab penelitiannya secara khusus. Data primer diperoleh 

langsung dari sumbernya, sehingga peneliti adalah pihak pertama yang 

memperoleh data tersebut. Data primer diperoleh dari kuesioner yang di isi 

                                                             
30 Arikunto, S (2009). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi 6. 

Jakarta: Rineka Cipta. 
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: 

Alfabeta.2016), 82 
32 SyofianSiregar, Metode Penelitian Kuantitatif. (cet,1 Jakarta: Kencana, 2013) 
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oleh mahasiswa jurusan ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah 

Malang. 33 

2.  Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain bukan 

dari peneliti sendiri. Dengan kata lain data tersebut sudah disediakan oleh 

pihak lain. Data sekunder meliputi dokumen baik yang dipublikasi atau tidak 

dipublikasi, buku-buku, jurnal, dan lain-lain.34 

3.4 Variabel Penelitian  

 Variabel penelitian merupakan suatu sifat atau objek yang mempunyai 

variasi tertentu yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. Menurut hubungan antara satu dengan variabel yang lain, maka 

penelitian ini menggunakan variabel: 35 

1. Variabel Independen 

 Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel 

terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu variabel 

pemahaman mahasiswa ekonomi syariah atas riba (X) 36 

2. Variabel Dependen 

 Variabel dependen merupakan variabel terikat atau bisa dikatakan variabel 

yang dipengaruhi oleh keberadaan variabel bebas. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel terikat adalah minat menjadi nasabah bank syariah (Y). 

 

                                                             
33 Istijanto, (2009). Aplikasi Praktis Riset Pemasaran Cara Praktis Meneliti Konsumen 

dan Pesaing. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 38 
34 Istijanto, (2009). Aplikasi Praktis Riset Pemasaran Cara Praktis Meneliti Konsumen 

dan Pesaing. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 38 
35 Sugiyono, (2014). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: IKAPI, 3 
36 Ibid, 4 
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3.5 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi Jurusan 

Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) angkatan 2016, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemahaman mahasiswa atas 

riba berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. 

3.6 Operasionalisasi Variabel 

 Menurut Indrianto, definisi operasional variabel penelitian adalah 

construct (abstraksi dari fenomena-fenomena kehidupan nyata yang diamati) 

yang diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang 

lebih nyata mengenai fenomena-fenomena.37 Adapun definisi operasional yang 

digunakan  dalam penelitian ini adalah :  

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel Dimensi Indikator Sub Indikator 

Pemahaman 

Mahasiswa 

Ekonomi 

Syariah atas 

Riba  ( X) 

Riba adalah 

pengambilan 

tambahan, baik 

dalam transaksi jual 

beli namun pinjam-

meminjam secara 

bathil atau 

bertentangan dengan 

prinsip bermuamalat 

dalam islam. 

a. Pengetahuan 

dalam 

memori. 

b. Keterlibatan 

c. Paparan 

Lingkungan 

a. Kemampuan 

untuk 

memahami 

informasi sangat 

ditentukan oleh 

pengetahuan 

seseorang dalam 

memori. 

b. Keterlibatan 

seseorang 

memiliki 

pengaruh besar 

pada motivasi 

untuk 

memahami 

informasi. 

                                                             
37 Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. (1999). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk 

Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta : BPFEE, 69 
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c. Berbagai aspek 

situasi atau 

lingkungan 

dapat 

mempengaruhi 

kesempatan 

untuk 

memahami 

informasi. 

Minat menjadi 

Nasabah di Bank 

Syariah (Y) 

Minat adalah 

kecenderungan hati 

yang tinggi terhadap 

suatu gairah atau 

keinginan. 

a. Faktor 

dorongan dari 

dalam 

individu 

b. Faktor motiv 

sosial 

c. Faktor 

emosional 

 

a.  Adanya 

keinginan 

menghindari 

riba, adanya 

keinginan 

menggunakan 

transaksi 

dengan 

menggunakan 

syariat islam.  

b.  Minat yang 

datang dari 

lingkungan 

sekitar, teman, 

saudara. 

c.  Mempunyai 

hubungan erat 

dengan emosi, 

yaitu keinginan 

sesaat. 

 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuesioner atau angket. 

Menurut Suhartanto, menjelaskan bahwa kuesioner merupakan suatu teknik 

pengumpulan data yang terdiri atas beberapa pertanyaan agar nantinya dijawab 

oleh responden.38 Dalam penelitian ini, peneliti memberikan kuesioner kepada 

                                                             
38 Suhartanto, Dwi. (2014). Metode Riset Pemasaran. Bandungan :IKAPI, 203 
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mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiya Malang (UMM) 

angkatan 2016 secara langsung. Kuesioner yang telah disebar dan telah diisi oleh 

responden, kemudian dikembalikan kepada peniliti untuk mengetahui hasilnya.  

3.8 Uji Analisis Data  

1.  Uji Instrumen  

Instrument penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

nilai variabel yang diteliti. Tujuan untuk menghasilkan data kuantitatif yang 

akurat. Penelitian ini menggunakan skala likert. Dimana tiap variabel diukur 

menggunakan skala ordinal. Skala Likert adalah skala yang berisikan lima tingkat 

preferensi jawaban. Teknik atau rumus ini dapat digunakan untuk menentukan 

apakah suatu instrument 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. 

Misalnya responden memberikan jawaban sebagai berikut: 

 a. Sangat Memuaskan (SM)  = 5 

 b. Memuaskan (M)   = 4 

 c. Netral (N)    = 3 

 d. Tidak Memuaskan (TM)   = 2 

 e. Sangat Tidak Memuaskan (STS)  = 1 

A. Uji Validitas 

 Uji validitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur kevalidan suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaannya mampu 

mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik yang 

digunakan untuk uji validitas adalah teknik korelasi moment dari pearson. 
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Pengujian menggunakan program SPSS 20.0 dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan pertanyaan dengan skor total. Nilai korelasi (r) dengan angka 

kritis dalam tabel korelasi ini digunakan taraf signifikan sebesar 5%. Apabila r 

hitung > r tabel maka pertanyaan tersebut dikatakan valid.39  

Korelasi Pearson Product Moment adalah untuk mencari arah dan 

kekuatan hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel tidak bebas (Y) 

dan data berbentuk interval dan rasio.40 

  

𝑟 =
𝑛∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√(𝑛∑𝑋2 − (∑𝑋)2(𝑛 ∑𝑌2 − (∑𝑌)2)
 

       

B.   Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang 

merupakan indicator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika 

jawaban yang diberikan oleh responden selalu konsisten dari waktu ke waktu. 41 

Kriteria besarnya koefisien realibitas adalah sebagai berikut : 

 0,80-1,00 Reliabilitas sangat tinggi 

 0,60-0,80 Reliabilitas tinggi  

 0,40-0,60 Reliabilitas cukup 

 0,20-0,40 Reliabilitas rendah42 

                                                             
39 Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 

Up Date PLS Regresi. Semarang : Badan Penerbit, 52 
40 Ir. Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif. (Jakarta : PT Fajar Interpratama 

Mandiri, 2017),  252. 
41 Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 

Up Date PLS Regresi. Semarang : Badan Penerbit, 47 
42 Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : 

Rineka Cipta, 276  
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Kriteria suatu instrument penelitian dikatakan reliable dengan 

menggunakan teknik ini, bila koefisin reliablitas (r11) > 0,6. 

Tahap perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach, 

yaitu : 

 R[
k

(k−1)
] [1 −

∑σb
2

σt
2
] 

Dimana : 

r = koefisien reliability instrument  

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑σb
2 = total varians butir 

σt
2 = total varians 

C.  Hipotesis 

  Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang harus dibuktikan 

kebenarannya atau dapat dikatakan proposisi tentatif tentang hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Berdasarkan kerangkapenelitian di atas maka penelitian ini 

memiliki hipotesis sebagai berikut : 

Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman mahasiswa 

tentang riba dengan minat menjadi nasabah bank syariah. 

H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman mahasiswa tentang 

riba dengan minat menjadi nasabah bank syariah. 

  Sehingga apabila dirumuskan dengan hipotesis yang bersifat hipotesis 

statistik maka akan terbentuk. 

Ho : r = 0 

H1: r  ≠ 0 
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Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan metode analisis korelasi 

product-moment. Korelasi product-moment (korelasi pearson) merupakah salah 

satu teknik korelasi yang sering digunakan untuk mencarai korelasi antar dua 

variable. Disebtu korelasi product moment karena koefisien korelasinya 

didapatkan dengan mengalikan moment-moment variable yang dikorelasikan. 

Koefisien korelasi dinyatakan dengan bilangan antara 0 sampai +1, atau 0 

sampai -1. Koefisien korelasi (r) mendekati +1 atau -1 berarti terdapat hubungan 

korelasinya lemah, atau tidak ada hubungan. Jika korelasi (r) sama dengan +1 atau 

-1 berarti terdapat hubungan positif positif sempurna, atau hubungan negatif 

sempurna. 

Untuk menghitung koefisien korelasi (r) product moment pearson 

digunakan rumus berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁∑𝑋1𝑋2 − (∑𝑋1)(∑𝑋2)

√[(𝑁𝑋1
2 − (∑𝑋1)2)(𝑁𝑋2

2 − (∑𝑋2)2)]
 

Dimana  

rxy   = angka indeks korelasi product moment 

N   = Number of cases 

X1X2  = jumlah hasil perkalian X1 dan X2 

X1  = Jumlah seluruh skor X1 

X2  = Jumlah seluruh skor X2 

1. Kaidah pengujian  

Jika, rhitung < rtabel, maka Ha ditolak 

Jika, rhitung >  rtabel, maka Ha diterima 

2. Menghitung rhitung dan rtabel  
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a. Tahapan menghitung nilai rhitung 

Rumus: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁∑𝑋1𝑋2 − (∑𝑋1)(∑𝑋2)

√[(𝑁𝑋1
2 − (∑𝑋1)2)(𝑁𝑋2

2 − (∑𝑋2)2)]
 

b. Menentukan nilai rtabel 

Nilai rtabel dapat dicari dengan menggunakan tabel korelasi product 

moment (r-tabel). Terlebih dahulu mencari derajat bebasnya (db) 

dengan rumus db=N-1.  

3. Membandingkan rtabel dan rhitung 

 Tujuan membandingkan antara rtabel dan rhitung adalah untuk mengetahui, 

apakah Ho ditolak atau diterima berdasarkan kaidah pengujian. 

4. Membuat keputusan  

Maksud dari membuat keputusan adalah untuk mengetahui hipotesis mana 

yang terpilih Ho atau Ha. 

Ho = data tidak memiliki hubungan yang signifikan 

Ha = data memiliki hubungan yang signifikan 

Dengan menggunakan taraf signifikansi a = 0,05, Ha diterima jika nilai 

rhitung > rtabel dan Ha ditolak jika nilai rhitung < rtabel. 

 


