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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam menejelaskan, memaparkan serta menyimpulkan pembahasan 

dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yang 

diharapkan akan membuat penelitian ini menjadi tidak terlalu luas dan lebih 

tearah, 

A. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di KEMENAG (Kementrian Agama) Kabupaten 

Wonogiri 

B. Jenis penelitian 

Jenis penelitian  yang digunakan penulis adalah penelitian kuantitatif 

deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah penlitian yang informasi atau data 

yang dianalisis menggunakan teknik statistik. (kontur, 2007) 

C. Sumber Data 

Berdasarkan Sumbernya, data dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Data Primer: data primer adalah data yang diporel dan 

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data 

dalam hal objek penelitian. Data primer juga disebut data asli atau 

data baru. Dalam penelitian ini sampel sumber data yang 

dikemukakan masih bersifat sementara. Adapun yang digunakan 

sumber data dalam hal ini yaitu dari pegawai/karyawan berupa 

jawaban terhadap pertanyaan dalam  angket yang sudah 

dipersiapkan sebelumnya melalui quisioner yang di tujukan 

kepada pegawai / karyawan KEMENAG kabupaten Wonogiri. 
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b. Data Sekunder: data sekunder adalah data yang diperoleh secara 

tidak langsung dari objek penelitian, tetapi dari pihak lain yang 

mempunyai informasi data yang diperlukan yang berhubungan 

dengan objek penelitian. Pada umumnya berupa bukti – bukti 

tertulis dalam arsip dan dokumentasi, fakta, tabel, gambar, dan 

lain lain. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam Skripsi ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara:  

a. Kuisioner 

Data dapat dikumpulkan dengan cara memberikan kuisioner. Kuisioner 

adalah ertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk 

dijawab. Responden dapat memberikan jawaban dengan member tanda 

pada salah satu atau beberapa jawaban yang telah disediakan, atau 

dengan menulis jawaban.  (kontur, 2007) 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang 

akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku 

ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan 

disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, 

ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun 

elektronikl ain. 

E. Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel Dependent (Y) 

Variabel dependen kadang kadang disebut juga variable terikat karena 

variable ini terikat pada variable independen. Variabel dependen 

adalah hasil dari variable independen (perlakuan).Dengan kata lain, 

output yang dihasilkan dari suatu penelitian eksperimen dilihat pada 
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variable dependennya.  Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

faktor – faktor yang mempengaruhi nasabah dalam memilih bank. 

b. Variabel Independent (X) 

Variabel independen dalah variable perlakuan atau variable bebas. 

Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab berubahnya 

atau timbulnya variabel terikat. Dalam konsep variabel bebas 

ditemukan bahwa variabel ini menjadi sebab hadirnya atau timbulnya 

variabel terikat (idrus, 2007). Variabel independen dalam penelitian 

ini adalah bagi hasil, bunga, produk, pelayanan, lokasi dan bentuk 

bank Syariah dan konvensional. 

c. Skala Pengujian Variabel 

Dalam penelitian ini penulis mengukur variabel-variabel yang 

digunakan dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial yang telah ditetapkan 

secara spesifik oleh peneliti (riduwan, 2003). Skala ikert juga 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.  (sugiono, 2010)Tiap  

responden cukup mengemukakan pendapatnya apakah dia sangat 

setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju 

Dalam penelitian ini skala likert yang digunakan oleh penulis adalah : 

 

o Sangat setuju   bernilai 5 

o Setuju    bernilai 4 

o Kurang setuju   bernilai 3 

o Tidak setuju   bernilai 2 

o Sangat tidak setuju  bernilai 1 
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F. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat – syarat tertntu berkaitan dengan 

masalah penelitian (riduwan, pengantar statistik sosial, 2009). Dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua pegawai dan 

karyawan KEMENAG Kabupaten Wonogiri 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri – ciri atau 

keadaan tertentu yang diteliti. Karena tidak semua data dan informasi 

akan diproses dan  tidak semua orang atau benda diteliti melainkan 

cukup dengan menggunakan sampel yang mewakili. Peniliti 

menggunakan teknik purposive sampling artinya sampel ditentukan 

dengan pertimbangan tertentu (sugiono, 2010). Misalnya penentuan 

sampel dengan melihat cirri – cirri atau sifat – sifat tertentu yang 

berkaitan dengan populasi yang ada. Sampel pada penelitian ini 

diambil dari karyawan dan pegawai KEMNAG Kabupaten wonogiri. 

 Banyak Sampel yang diambil adalah 36 pegawai dan karyawan 

KEMENAG Kabupaten wonogiri 
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G. Metode Analisis Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu alat 

ukur (kuisioner). Uji validitas dilakukan untuk menguji apakah tiap-

tiap pertanyaan yang ada pada kuisioner sesuai dan dapat 

menganalisis faktor yang ingin diselidiki. Pengujian validitas 

dalamdilakukan penelitian ini dengan menggunakan uji  Korelasi 

Produk Momen yang dikemukakan oleh Pearson, dalam menguji 

validitas penulis menggunakan bantuan aplikasi softwere SPSS. 

 

b. Uji Reliabialitas 

Uji reliabilitas adalah uji untuk mengukur sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat memberikan hasil yang reliable apabila dilakukan 

dalam waktu berbeda pada objek yang sama. Pengujian reliabilitas 

bertujuan untuk menguji konsistensi jawaban para responden dalam 

menjawab kuesioner dalam penelitian, sehingga kesungguhan dari 

para responden dapat dipercaya. Dalam penelitian ini uji reliabilitas 

dilakukan dengan menggunakan SPSS. 

c. Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier 

sederhana(simple linear regression), yaitu metode yang berfungsi 

untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara Variabel 

faktor Penyebab (X) dan terhadap variabel akibatnya. Analisis regresi 

sederhana adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk 

mendefinisikan hubungan linier antara satu variabel prediktor 

(Independent, X) dan satu variabel respon (dependent, Y). Hasil dari 

analisis kolerasi hanya untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

keeratan/kekuatan hubungan linier antara variabel saja, sedangkan 

analisis yang digunakan untuk mengetahui kuatnya hubungan linier 

sebesar berapa (pengaruh) antara variabel adalah analisis regresi. 
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Variabel independen (X) adalah faktor pelayanan (X1),  faktor lokasi 

(X2), faktor produk (X3), dan faktor promosi (X4) terhadap keputusan 

pegawai Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri untuk menjadi  

nasabah  (Y). 

Persamaan regresi : Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

d. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t adalah salah satu uji statistic yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan 

(menyakinkan) dari dua buah mean sampel dari dua atau lebih 

yang dikomparatifkan. Langkah pengujiannya adalah sebagai 

berikut: 

 Menetapkan taraf signifikan dan kriteria pengujian Dalam 

penelitian ini digunakan taraf signifikan (α) sebesar 5 % sehingga 

kriteria pengujian hipotesisnya : 

1) Ho diterima jika probabilitas ≥ α, atau jika t hitung < t tabel 

2) Ho ditolak jika probabilitas ≤ α, atau jika t hitung > t tabel 

 Melakukan perhitungan dengan bantuan program SPSS. 

b. Uji F 

Uji keseluruhan dilakukan dengan menghitung koefeisien-F. 

Koefisien F selanjutnya dikonfirmasi dengan F-tabel pada derajat 

kebebasan dan taraf kesalahan tertentu. Apa bila F-hitung lebih 

besar dari F-tabel maka dapat disimpulkan bahwa kelompok – 

kelompok yang dibandingkan secara keseluruhan berbeda secara 

signifikan. Sebaliknya bila F-hitung lebih kecil dari F-tabel maka 

dapat disimpulkan bahwa kelompok – kelompok yang 

dibandingkan secara keseluruhan tidak berbeda secara signifikan. 

(purwanto, 2008) 
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e. Uji Asumsi Klasik 

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada analisis regresi 

berganda maka dilakukan pengujian asumsi klasik agar hasil yang 

diperoleh merupakan persamaan regresi yang memiliki sifat Best 

Linier Unbiased Estimator (BLUE).Beberapa asumsi klasik regresi 

yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan  analisis  

regresi  berganda  (Multiple  Linear  Regression) sebagai alat untuk 

menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti terdiri atas 
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H. Uji Validitas dan Uji Reabilitas 

1. Uji Validitas 

a. Uji  Validitas Syariah 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat 

pengukur itu mampu mengukur apa yang ingin diukur oleh peneliti. 

Dan  hasil penelitian yang valid terjadi apabila terdapat kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada obyek yang diteliti. Valid yang berarti instrumen yang dipilih 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Analisis 

validitas yang digunakan adalah uji korelasi product moment yang 

dikemukakan oleh Pearson, dalam menguji validitas penulis 

menggunakan bantuan aplikasi softwere SPSS 16.0 data dapat 

dikatakan valid apabila nilai korelasi hitung data tersebut melebihi nilai 

korelasi tabelnya. Nilai r hitung adalah nilai-nilai yang berada dalam 

kolom ”corrected item total correlation”. Jika rhitung < rtabel = tidak 

valid, dan jika rhitung > rtabel = valid, pada output SPSS. Selain itu, 

validitas item pernyataan dapat dilihat pada rhitung dari korelasi antara 

masing-masing Item dengan Total Skor (TS) dan Sig (2-tailed) dengan 

nilai Sig < 0.05 dinyatakan valid. 

 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Pelayanan  

Tabel 3.1 

Item N 
r 

hitung 

r 

tabel 
Status 

Pertanyaan1 7 0.730 0,37 Valid 

Pertanyaan2 7 0.548 0,37 Valid 

Pertanyaan3 7 0.548 0,37 Valid 

Sumber : Data Premier diolah, 2016 
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Hasil Uji Validitas 

Variabel Lokasi 

Tabel 3.2 

Item N 
r 

hitung 

r 

tabel 
Status 

Pertanyaan 

4 

7 
0.943 

0,37 Valid 

Pertanyaan 

5 

7 
0.816 

0,37 Valid 

Pertanyaan 

6 

7 
0.911 

0,37 Valid 

Sumber : Data Premier diolah, 2016 

 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Produk  

Tabel 3.3 

Item N 
r 

hitung 

r 

tabel 
Status 

Pertanyaan 

7 

7 
0.411 

0,37 Valid 

Pertanyaan 

8 

7 
0.849 

0,37 Valid 

Pertanyaan 

9 

7 
0.867 

0,37 Valid 

Pertanyaan 

10 

7 
0.837 

0,37 Valid 

Sumber : Data Premier diolah, 2016 
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Hasil Uji Validitas 

Variabel Promosi  

Tabel 3.4 

Item N 
r 

hitung 

r 

tabel 
Status 

Pertanyaan 

11 

7 
0.858 

0,37 Valid 

Pertanyaan 

12 

7 
0.795 

0,37 Valid 

Pertanyaan 

13 

7 
0.386 

0,37 Valid 

Sumber : Data Premier diolah, 2016 

 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Keputusan Nasabah 

Tabel 3.5 

Item N 
r 

hitung 

r 

tabel 
Status 

Pertanyaan 

14 

7 
1.0 

0,37 Valid 

Sumber : Data Premier diolah, 2016 
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b. Uji Validitas Konvensional 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat 

pengukur itu mampu mengukur apa yang ingin diukur oleh peneliti. 

Dan  hasil penelitian yang valid terjadi apabila terdapat kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada obyek yang diteliti. Valid yang berarti instrumen yang dipilih 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Analisis 

validitas yang digunakan adalah uji korelasi product moment yang 

dikemukakan oleh Pearson, dalam menguji validitas penulis 

menggunakan bantuan aplikasi softwere SPSS 16.0 data dapat 

dikatakan valid apabila nilai korelasi hitung data tersebut melebihi nilai 

korelasi tabelnya. Nilai r hitung adalah nilai-nilai yang berada dalam 

kolom ”corrected item total correlation”. Jika rhitung < rtabel = tidak 

valid, dan jika rhitung > rtabel = valid, pada output SPSS. Selain itu, 

validitas item pernyataan dapat dilihat pada rhitung dari korelasi antara 

masing-masing Item dengan Total Skor (TS) dan Sig (2-tailed) dengan 

nilai Sig < 0.05 dinyatakan valid. 

 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Pelayanan 

Tabel 3.6  

Item N r hitung r tabel Status 

Pertanyaan1 29 0.504 0,37 Valid 

Pertanyaan2 29 0.555 0,37 Valid 

Pertanyaan3 29 0.793 0,37 Valid 

Sumber : Data Premier diolah, 2016 
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Hasil Uji Validitas 

Variabel Lokasi 

Tabel 3.7 

Item N r hitung r tabel Status 

Pertanyaan 4 29 0.851 0,37 Valid 

Pertanyaan 5 29 0.848 0,37 Valid 

Pertanyaan 6 29 0.804 0,37 Valid 

Sumber : Data Premier diolah, 2016 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Produk  

Tabel 3.8 

Item N r hitung r tabel Status 

Pertanyaan 7 29 0.734 0,37 Valid 

Pertanyaan 8 29 0.790 0,37 Valid 

Pertanyaan 9 29 0.459 0,37 Valid 

Pertanyaan 10 29 0.681 0,37 Valid 

Sumber : Data Premier diolah, 2016 

 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Promosi  

Tabel 3.9 

Item N r hitung r tabel Status 

Pertanyaan 11 29 0.897 0,37 Valid 

Pertanyaan 12 29 0.646 0,37 Valid 

Pertanyaan 13 29 0.386 0,37 Valid 

Sumber : Data Premier diolah, 2016 
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Hasil Uji Validitas 

Variabel Keputusan Nasabah 

Tabel 3.10 

Item N r hitung r tabel Status 

Pertanyaan 14 29 1.0 0,37 Valid 

Sumber : Data Premier diolah, 2016 

2. Uji Reabilitas 

a. Uji Reabilitas Syariah 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur, 

apakah hasilna tetap konsisten jika pengukuran di ulang kembali. 

Dalam melakukan uji realibilitas ini digunakan metode Cronbach’s 

Alpha. Metode ini menggunakan batasan 0,6 untuk menentukan apakah 

suatu variabel reliabel atau tidak reliabel. Apabila nilai Cronbach’s 

Alpha lebih besar dari pada 0,6 maka variabel tersebut dapat dinyatakan 

reliabel, tetapi apabila kurang dari 0,6 maka variabel tersebut tidak 

reliabel. Berdasarkan uji reliabilitas, maka diperoleh hasil data sebagai 

berikut: 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel 

Tabel 3.11 

VARIABEL 

 

CRONBACH‟S 

ALPHA 

KETENTUAN 

NILAI 

CRONBACH‟S 

ALPHA 

KETERANGAN 

Pelayanan 0,150 0,6 Tidak Reliabel 

Lokasi 0,868 0,6 Reliabel 

Produk 0,733 0,6 Reliabel 

Promosi -0,079 0,6 Tidak Reliabel 

Keputusan 

Nasabah 
1,0 0,6 Sangat Reliabel 
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Berdasarkan hasil uji reliabilitas seperti pada tabel  diatas, dapat 

diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach Alpha pada masing-masing 

variable tidak semua  mendapatkan nilai lebih besar dari 0,6 maka tidak 

semua butir pertanyaan dalam variabel penelitian adalah reliabel. Dengan 

mengacu pada pendapat yang dikemukakan diatas, maka butir pertanyaan 

dalam variabel penelitian tersebut tidak semua handal. Sehingga butir-butir 

pertanyaan dalam variabel penelitian tersebut dapat digunakanatau tidak 

digunakan sama sekali untuk penelitian selanjutnya. 

b. Uji Reabilitas Konvensional 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur, 

apakah hasilna tetap konsisten jika pengukuran di ulang kembali. Dalam 

melakukan uji realibilitas ini digunakan metode Cronbach’s Alpha. 

Metode ini menggunakan batasan 0,6 untuk menentukan apakah suatu 

variabel reliabel atau tidak reliabel. Apabila nilai Cronbach’s Alpha lebih 

besar dari pada 0,6 maka variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel, tetapi 

apabila kurang dari 0,6 maka variabel tersebut tidak reliabel. Berdasarkan 

uji reliabilitas, maka diperoleh hasil data sebagai berikut: 

 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel 

Tabel 3.12 

VARIABEL 

 

CRONBACH‟S 

ALPHA 

KETENTUAN 

NILAI 

CRONBACH‟S 

ALPHA 

KETERANGAN 

Pelayanan 0,226 0,6 kurang Reliabel 

Lokasi 0,754 0,6 Reliabel 

Produk 0,565 0,6 Cukup Reliabel 

Promosi 0,328 0,6 Kurang Reliabel 

Keputusan 

Nasabah 
1,0 0,6 Sangat Reliabel 
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Berdasarkan hasil uji reliabilitas seperti pada tabel  diatas, dapat 

diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach Alpha pada masing-masing 

variable mendapatkan nilai lebih besar dari 0,6 maka tidak semua butir 

pertanyaan dalam variabel penelitian adalah reliabel. Dengan mengacu 

pada pendapat yang dikemukakan diatas, maka butir pertanyaan dalam 

variabel penelitian tersebut tidak semua handal. Sehingga butir-butir 

pertanyaan dalam variabel penelitian tersebut dapat digunakanatau tidak 

digunakan sama sekali untuk penelitian selanjutnya. 

 

I. Hasil Analisis Data Deskriptif 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner pada 36 

pegawai dan karyawan dibagi menjadi dua yaitu responden yang 

menggunakan jasa bank syariah dan bank konvensional yang terdiri dari 

29 responden dengan menggunakan jasa bank Konvensional dan 7 

responden menggunakan jasa Bank Syariah di Kementerian Agama 

Kabupaten Wonogiri . Adapun analisis deskriptif yang diteliti meliputi 

jumlah responden berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan 

dan pendapatan (per bulan). Faktor yang di teliti adala dari faktor 

pelayanan, promosi, lokasi dan produk. 

 

 

  


