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ABSTRAK 

Achmad Fathahillah Akbar, 2022. Pengaruh pengetahuan siswa tentang 

perbankan syariah terhadap minat memilih produk bank syariah di kabupaten 

tapin. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam, Pembimbing: Dra. Hj. Nurwahidah, M.H.I dan Hariyanto, S.E.,M.M. 
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Latar belakang penelitian ini mengacu pada perkembangan perbankan 

syariah di Indonesia yang tumbuh dengan cepat karena proses sosialisasi berjalan 

dengan baik, baik kepada masyarakat luas, maupun orang-orang yang 

berkompeten terhadap bisnis perbankan. Maka perbankan syariah harus memiliki 

peranan dalam sosialisasi pengetahuan perbankan syariah yang berprinsip pada 

nilai-nilai Islam. Sehingga pengetahuan ini dapat menarik nasabah untuk 

menyalurkan dananya di bank Syariah.  

Tujuan dari penelitian ini untuk menetahui pengaruh pengetahuan siswa 

MAN 1 Tapin dan SMAN 1 Rantau tentang Perbankan Syariah terhadap minatnya 

memilih produk Bank Syariah di Kabupaten Tapin.  

Jenis penelitian ini adalah Field research dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Sampel penelitian ini ditetapkan sebanyak 68 responden yaitu siswa 

MAN 1 Tapin dan SMAN 1 Rantau, yang dipilih dengan menggunakan salah satu 

teknik Non-Probability Sampling, yaitu purposive sampling. Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner sedangkan analisis data menggunakan regresi linear 

sederhana. 

Berdasarkan hasil tabel output SPSS MAN 1 Tapin diketahui bahwa nilai 

Sig variabel pengetahuan (X) sebesar 0,036 < 0,05 dan t hitung sebesar 21,936 > 

2,032 berarti secara parsial variabel Pengetahuan Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 

Tapin tentang Perbankan Syariah berpengaruh terhadap minat memilih produk 

Bank Syariah di Kabupaten Tapin (Y) dan hasil tabel output SPSS SMAN 1 

Rantau diketahui bahwa nilai Sig variabel pengetahuan (X) sebesar 0,000 < 0,05 

dan t hitung sebesar 23,379 > 2,032 berarti secara parsial variabel Pengetahuan 

Siswa Sekolah Menengah Atas 1 Rantau tentang Perbankan Syariah berpengaruh 

terhadap minat memilih produk Bank Syariah di Kabupaten Tapin (Y). dan hasil 

kedunya tidak ada perbedaan pengetahuan tentang Perbankan Syariah terhadap 

minat memilih produk Bank Syariah antara siswa MAN 1 Tapin dan SMAN 1 

Rantau. 

  


