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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah 

jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dengan data yang didapat 

dan digali serta diteliti secara langsung dilapangan. 

Penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan 

mengenai variabel bebas dan terikat, yang menghasilkan penemuan-penemuan 

yang telah diperoleh dengan menggunakan perhitungan statistik dan dengan cara 

lainnya. (Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 2015, hal. 39) 

Mendeskripsikan metode penelitian kuantitatif sebagai penjelasan dari 

suatu masalah atau fenomena melalui pengumpulan data menggunakan bentuk 

numerik atau numerik dan analisis dengan bantuan metode matematis, khususnya 

statistik. (Apuke, 2017) 

 

B. Lokasi Penelitian 

 

Jalan Lambung Mangkurat No.16, Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin 

Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,70111. 
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C. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi Penelitian 

 
Populasi adalah semua subyek yang termasuk dalam suatu penelitian jika 

seseorang ingin melakukan penelitian elemen yang berada di dalam suatu 

wilayah/tempat penelitian maka penelitian yang dilakukan tersebut adalah 

penelitian populasi (Abdullah, 2015, hal. 227). Populasi dibagi menjadi dua 2 

macam : 

a. Populasi tak terhingga, yaitu suatu populasi dimana obyeknya tak tidak 

dapat dihitung jumlahnya. 

b. Populasi terhingga, yaitu populasi yang dapat dihitung jumlahnya. 

(Sudjana, 2000, hal. 73) 

Adapun Populasi pada penelitian ini adalah populasi tak terhingga yaitu 

seluruh nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin 

yang mengambil produk pembiayaan. 

2. Sampel Penelitian 

 
Dalam penelitian pengambilan sampel yang tepat adalah langkah yang 

sangat penting, sebab hasil penelitian serta kesimpulan yang didapat harus 

berdasarkan kepada sampel yang kita ambil. Sampel yang kurang mewakili 

populasinya akan mengakibatkan kesimpulan yang keliru. Tujuan penggunaan 

sampel ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai populasi tersebut 

maka sangat penting sekali diusahakan agar responden yang dimasukkan dalam 
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sampel itu merupakan contoh yang representatif, yang benar-benar mewakili 

semua individu yang ada dalam populasi. (Hikmawati, 2017, hal. 60) 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sample ini adalah teknik 

Porposive Sampling yang merupakan teknik pengambilan sample dengan 

melihat kriteria-kriteria tertentu yang terdapat pada responden tujuan utamanya 

adalah untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat mewakili populasi, 

dengan pertimbangan jumlah populasi harus lebih besar dari 30 dan sampai 

dengan 500 responden. (Wibisono, 2005) 

Jadi pada penilitian ini penulis mengambil sampel sebesar 60 responden 

untuk diteliti dengan kriteria bahwa responden tersebut pernah mengambil 

pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin. 

Ditentukan dengan mempertimbangkan kemudahan untuk menjangkau 

responden yang banyak. 

 

D. Data dan Sumber Data 

 

1. Data dan Sumber Data yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah 

 

a. Data Primer 

 

Penelitian primer merupakan penelitian yang memerlukan data serta 

informasi yang berasal dari sumber pertama, yaitu responden. Data penelitian 

didapat melalui pertanyaan tertulis yaitu menggunakan metode kuesioner dan 

lisan dengan menggunakan metode wawancara. (Sarwono, 2006, hal. 16) 
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b. Data Sekunder 

 

Data sekunder merupakan jenis data yang didapat dan digali melalui 

hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa 

data kuantitaf ataupun kualitatif : data ini juga sering disebut dengan data 

eksternal. (Teguh, 2001, hal. 121) Data dapat berupa dokumen, dokumen 

yang dimaksud berupa data nasabah pembiayaan yang ada di Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Angket Kuesioner 

 

Angket merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data secara tidak 

langsung dengan cara menanyakan pertanyaan kepada responden. Instrumen 

pengumpulan data ini berisi beberapa pertanya yang harus dijawab oleh 

responden. Bentuk pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah 

angket tertutup, dimana responden akan menjawab dengan jawaban alternatif. 

Angket sangat cocok dipakai jika sampel terlalu banyak atau jangkauan wilayah 

yang luas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala Likert yaitu dengan 

bentuk checklist. 

2. Wawancara (interview) 

 

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dengan memperoleh 

informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan jika ingin 

mengetahui lebih dalam mengenai pertanyaan yang diajukan, metode ini 

digunakan jika responden dianggap sedikit. Wawancara dilakukan secara lisan 
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dalam pertemuan tatap muka secara individual. (–., Metodologi Penelitian, 2017, 

hal. 207-212) 

Dengan adanya wawancara peneliti ingin memperoleh data melalui 

wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, yaitu dengan bertanya langsung 

kepada pihak bank dan informan baik melalui tatap muka ataupun melalui 

telepon untuk mendapatkan data tentang Pengaruh Religiusutas dan Harga 

Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Dalam Mengambil Produk 

Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin. 

3. Dokumentasi 

 

Dokumentasi yang dimaksud didalam penelitian ini berupa data tentang 

profil bank, struktur organisasi yang ada, foto-foto serta data yang ada kaitannya 

dengan penelitian ini. . 

 

F. Instrumen Penelitian 

 

Variabel adalah sebuah objek (yang berubah-ubah) didalam suatu 

penelitian yang berbentuk asbtsrak ataupun nyata, tinggal tergantung bagaimana 

kualitas variabelnya, yaitu bagaimana bentuk variasi objek tersebut. (Bungin, 2005, 

hal. 71) 

Tabel 3.1 

Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator Teori Skala 
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Religiusitas (X1) 1. Keyakinan 
 

2. Peribadatan 

 

3. Pengalaman 

 

4. Pengetahuan agama 

 

5. Penghayatan 

Djamaludin Ancok 

dan Fuat Nashori 

Suroso 

(1994) 

Likert 

Harga (X2) 1. Keterjangkauan Harga 
 

2. Kesesuaian Harga 

dengan Kualitas Produk 

3. Kesesuaian Harga 

dengan Manfaat 

4. Harga Sesuai 

Kemampuan atau Daya 

Saing Harga 

 
 

Philip Kotler dan 

Gary Amstrong 

(2016) 

Likert 

Pengambilan 

keputusan (Y) 

1. Tujuan 
 

2. Identifikasi Alternatif 

 

3. Faktor yang tidak dapat 

diketahui sebelumnya 

4. Dibutuhkan sarana 

untuk mengukur hasil 

yang dicapai 

 

 

 

Ibnu Syamsi 

(1995) 

Likert 

Sumber: Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, Philip Kotler dan Gary 

Amstrong, Ibnu Syamsi 
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G. Desain Pengukuran 

 

Ketentuan yang digunakan dalam skala pengukuran data dalam penelitian 

ini adalah Skala likert, sebagai alat mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang 

atau kelompok orang tentang fenomena. Penelitian ini dilakukan terhadap variabel- 

variabel diatas. Dengan Skala likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel akan menjadikan titik tolak untuk menyusun item-item intrumen 

pernyataan. 

Data yang telah diklasifikasikan diberikan skor pada setiap jawaban 

responden. Item pernyataan dalam penelitian ini memiliki 5 alternatif jawaban 

dengan pemberian skor sebagai berikut : 

Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

Setuju (S) diberi skror 4 

Netral (N) diberi skor 3 

Tidak Setuju (TS) diberikan skor 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan skor 1 

 

 

H. Teknik pengolahan dan Analisis data 

 

1. Teknik Pengolahan Data 

 

Teknik pengolahan data terbagi menjadi 3 bagian yaitu : 

 

a. Pengkodean data (data coding) 

 

Pengkodean data merupakan suatu proses penyusunan secara sistematis 

data mentah dari kuesioner dengan ketentuan yang ada, yakni dengan 

menggunakan Rating Scale (SS : 5, S : 4, N : 3, TS : 2, dan STS : 1) 
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b. Pembersihan data (data cleaning) 

 

Yaitu memastikan seluruh data sesuai dengan data yang sebenarnya. 

Misalnya jenis kelamin hanya terdiri dari dua kode yaitu kode 1 untuk 

laki-laki sedangkan kode 2 untuk perempuan. Namun dalam kode yang 

dimasukkan tertera 5, maka kode ini harus dilihat kembali pada 

kuesioner. 

c. Tabulasi 

 

Tabulasi merupakan suatu proses untuk menyatukan data yang 

didapat dari beberapa sumber. Dalam beberapa kasus, data sekunder yang 

didapatkan dari penelitian masih berupa data mentah yang harus dihitung 

terlebih dahulu sebelum dimasukan dalam tabel tabulasi. (Hadi, 2009, hal. 

100) 

2. Teknik Analisis Data 

 

a. Uji Validalitas 

 

Uji validalitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

menunjukkan apakah alat ukur telah mampu mengukur sesuatu yang benar- 

benar akan diukur. Bila ternyata yang diukur sesuatu yang lain, maka alat 

ukur tersebut menjadi tidak valid. 

Satu butir pertanyaan yang dianggap valid bilamana koefisien korelasi 

Product Moment Pearson di mana r-hitung > r-tabel (α =5%; n-2) dan n = 

jumlah sampel. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan uji validitas 

Pearson Corellation. 

Rumus yang digunakan : 
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R xy = nΣ𝑥𝑦 − (Σ𝑥)(Σ𝑦). 

√(𝑛Σ𝑥2 − (Σ𝑥)2(𝑛Σ𝑦2 − (Σ𝑦)2) 
 

Keterangan : 

 

r yx : Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

 
Σx : Jumlah tanggal kadaluarsa dari skor butir 

 

Σ𝑦 : Jumlah tanggal kadaluarsa dari skor total 

 
n : Jumlah subyek 

 

Σ𝑥𝑦 : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

 

Σ𝑥2 : Jumlah kuadrat dan skor butir 

 

Σ𝑦2 : Jumlah kuadrat dan skor total 

 
b. Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas didalam penelitian ini memakai teknik alpha cronbach 

yang digunakan untuk mengetahu apakah alat ukur yang dipakai reliabel 

(handal). 

1) Nilai Alpha Cronbach’s positif tidak boleh negatif 

 

2) Nilai Alpha Cronbach’s hasil perhitungan sama atau lebih besar dari 

0,6 

Rumus yang digunakan : 

 

rn =  k - ṝ 

1(k – 1)ṝ 

 

Keterangan : 

 

r : rata-rata korelasi antar item 

 

k : jumlah item. (Masyhuri, 2011, hal. 170) 
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c. Uji Asumsi Klasik 

 

Uji asumsi klasik dibutuhkan untuk mengetahui sah atau tidaknya 

suatu model regresi yang akan dipakai sebagai penjelas bagi pengaruh antar 

variabel. 

1) Uji Normalitas 

 

Uji normalitas data ini sebaiknya dilakukan sebelum data diolah 

berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas ini bertujuan untuk 

mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah 

data yang memiliki distribusi normal. (Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, 

2015, hal. 52) Uji yang digunakan adalah Uji histogram regression 

residual serta melihat diagram normal P-P plot regression starndartdized 

dengan bantuan IBM SPSS 22 for windows. 

2) Uji Multikolinearitas 

 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terdapat 

korelasi antara variabel dependen yang kuat. Untuk menguji adanya 

kolinearitas ganda digunakan uji VIF dan tolerance. Dimana variasi 

Inflation factors (VIF) < 5%. (Muhammad, 2008, hal. 63) 

3) Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki 

ketidaksamaan varians. 
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a. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang bergelombang melebar setelah itu menyempit, 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik menyebar diatas dan 

dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. (Nisfiannor, 2009, hal. 92) 

4). Uji Autokorelasi 

 

Autokorelasi merupakan korelasi antara sesama urutan pengamatan 

dari waktu ke waktu. Contohnya adalah data deret waktu suatu hasil 

produksi. Seandainya dalam satu tahun terjadi kenaikan produksi, maka 

bukan jaminan bahwa tahun depan juga akan terjadi kenaikan produksi. 

Nilai statistik diatas dibandingkan dengan nilai teoritisnya seperti 

dibawah ini 

Untuk ρ > 0 (autokorelasi positif) 

 

a). Jika DW > du dengan dk = n-k-l maka Ho diterima 

b). Jika DW > dL dengan dk = n-k-l maka ditolak 

c). Jika dL < DW < du, maka tidak dapat diambil kesimpulan, 

disarankan untuk memperbesar sampel. 

Untuk ρ < 0 (autokorelasi negatif ) 

 

a). Jika (4-DW) ≥ du maka Ho diterima 

b). Jika (4-DW) ≤ dL maka Ho ditolak 
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c). Jika dL < (4-DW) < du maka tidak ada keputusan apakah 

terdapat autokorelasi atau tidak didalam model. (Umar, 2014, hal. 

144-145) 

5) Uji Hipotesis 

 

a. Uji F atau uji Simultan 

 

Uji simultan ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh 

variabel bebas dari penelitian ini secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Hal ini dilakukan 

dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel pada derajat kesalahan 

5% dalam arti (α = 0,05). Apabila nilai Fhitung ≥ dari nilai Ftabel berarti 

variabel bebasnya secara bersama-sama memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat dan hipotesis pertama sehingga 

dapat diterima. (Prawoto, 2016, hal. 87) 

b. Uji T atau Uji Parsial 
 

Uji statistik T atau bias disebut uji parsial dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh suatu variabel dependen (bebas) secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel Independen. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikasi sebesar 0,05. 

(Ghozali, 2005, hal. 98) 

Untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel bebas 

secara parsial atau untuk mengetahu variabel yang mana lebih 

mempengaruhi peningkatan jumalah nasabah dipakailah uji-t, dengan 

kaidah sabagi berikut : 
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1) Tingkat Signifikasi yang akan digunakan adalah 0,05 dengan 

kriteria jika ttabel>ttabel maka Ha diterima Ho ditolak. 

2) Jika thitung < ttabel pada tingkat kepercayaan 95% (α=0,05), maka 

Ho diterima dan Ha ditolak. 

 

I. Prosedur penelitian 

 

Dalam proses penlitian serta penyusunan skripsi ini terdapat beberapa 

tahapan sebagai berikut : 

 
 

1. Tahap Pendahluan 

 

a. Dalam penelitian ini tahap awal adalah melakukan observasi ke lokasi 

penelitian dan wawancara kepada pegawai bank dibidang 

pembiayaan. 

b. Menentukan variabel serta rumusan masalah dan tujuannya untuk 

dimasukan kedalam proposal. 

c. Melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing mengenai proposal 

penelitian agar mendapatkan persetujuan untuk diseminarkan. 

2. Tahap Persiapan 

 

a. Melakukan konsultasi proposal yang telah diseminarkan untuk 

perbaiki. 

b. Menentukan indikator untuk membuat instrumen 

penelitian. 
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c. Membuat surat riset penelitian dari Fakultas untuk diajukan kepada pihak bank. 

3. Tahap Pelaksanaan 

 

a. Membagikan angket yang telah dibuat sebelumnya kepada responden, 

melakukan wawancara bersama pegawai bank, mengumpulkan dokumen 

serta informasi yang telah didapat dari lokasi penelitian. 

b. Mengolah, menganalisis dan menginteperensi data yang telah didapat 

dengan menggunkan sofware SPSS for Windows Release 22. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

 

a. Laporan hasil penelitian disusun secara sistematis setelah itu berkonsultasi 

dan meminta persetujuan dari dosen pembimbing yang ditandai dengan surat 

persetujuan munaqasyah skripsi. 

b. Laporan hasil penelitian yang telah disetujui diperbanyak untuk kepentingan 

persyaratan munaqasyah skripsi. 

c. Laporan hasil penelitian siap untuk diajukan dan dipertahankan pada saat 

munaqasyah skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari 

Banjarmasin. 

 


