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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. 

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh 

data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Berdasarkan 

tingkat eksplanasinya, penelitian asosiatif adalah suatu penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih 

sehingga dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi 

untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala
1
.
 
 

Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan variabel 

pengetahuan keuangan Islam sebagai komponen kognitif yang akan 

mendeterminasi sikap perencanaan investasi. Hubungan variabel sikap, norma 

subyektif dan persepsi kontrol perilaku sebagai konstruk perencanaan investasi 

berdasarkan pada Theory of Planned Behaviour (TPB) yang menerangkan bahwa 

perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh sikap pribadi, tetapi juga faktor 

lain berupa tekanan sosial dan kontrol perilaku.  

Determinasi religiusitas terhadap perencanaan investasi akan menerangkan 

hubungan nilai-nilai bersifat doktrin kepercayaan Islam terhadap kesiapan untuk 

melakukan perencanaan investasi di kalangan Alumni dan Mahasiswa Magister 

Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ekonomi Islam PPs FIAI UII Yogyakarta. 

                                                 
1
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas ,2003) hlm.11 
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Penelitian ini juga menggunakan pendekatan ilmu sosial. Maksud dari 

pendekatan ilmu sosial ini adalah implementasi ajaran Islam oleh manusia dalam 

kehidupannya, pendekatan ini mencoba memahami keagamaan seseorang dengan 

menggunakan ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan lain 

sebagainya. Artinya pendekatan sosial ini menjelaskan seperti apa perilaku 

keagamaan seseorang di dalam masyarakat apakah perilakunya singkron dengan 

ajaran agamanya atau tidak.
2
  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Fakultas Ilmu Agama Islam UII 

Yogyakarta pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Agama Islam. Sedangkan 

Subjek pada penelitian ini adalah Alumni dan Mahasiswa Magister Ilmu Agama 

Islam Konsentrasi Ekonomi Islam.  

C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel adalah suatu atribut seseorang atau objek, yang mempunyai 

“variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek lain. 

Sedangkan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
3
  

Tipe-tipe variabel dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi beberapa 

jenis, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Seluruh variabel dalam 

                                                 
2
Taufik Abdullah dan Rush Karim, Metodologi Penelitian Agama, (Yogyakarta:Tiara 

Wacana,1991),hlm.63 
3
Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development, 

(Bandung: Alfabeta, 2015) hlm.38  
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penelitian ini akan diukur dengan dimensi atau indikator-indikator tertentu yang 

kemudian akan dijabarkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Penelitian ini 

melibatkan 6 variabel yaitu religiusitas, pengetahuan keuangan Islam, sikap, 

norma subyektif, persepsi kontrol perilaku dan perencanaan investasi. 

Defenisi operasional variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel 

penelitian menjadi konsep, dimensi, indikator dan ukuran yang diarahkan untuk 

memperoleh nilai variabel lainnya. Disamping itu juga, tujuannya adalah untuk 

memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian. 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 

a. Variabel Independen 

Variabel independen atau prediktor, atau antesenden adalah 

variabel yang pada level tertentu mengalami perubahan nilai selama 

periode terntentu penelitian
4
. Variabel independen pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut; 

1. Religiusitas, mengukur seberapa religius seorang muslim 

berdasarkan tiga indikator yaitu dokrtin keislaman, religiusitas 

intrinsik, dan religiusitas ekstrinsik. Untuk mengukur variabel ini 

menggunakan instrumen yang digunakan dalam penelitian Anton 

Priyo Nugroho
5
. 

2. Pengetahuan Keuangan Islam adalah segala informasi mengenai 

konsep dan mekanisme keuangan yang dijalankan berdasarkan pada 

                                                 
4
Jogiyanto HM, Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis 

Varian dalam Penelitian Bisnis, (Yogyakarta:STIM YKPN Yogyakarta,2011),hlm.14 
5
Anton Priyo Nugroho,dkk., “The Influence of Religiosity and Self-Efficacy on the 

Saving Behavior of the Islamic Banks”, Journal Banks and Bank System, Vol.12, Issue 3, Tahun 

2017, Hlm.35  
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prinsip-prinsip syariah yang diturunkan dari al-Qur’an dan as-

Sunnah. Untuk mengukur variabel ini menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh penelitian Purnomo M. Antara,dkk.
6
, dan 

penelitian Rike Setiawati,dkk
7
.  

3. Sikap adalah perasaan senang atau tidak senang untuk melakukan 

perencanaan investasi di kalangan Alumni dan Mahasiswa Magister 

Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ekonomi Islam. Untuk mengukur 

sikap peneliti menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Ajzen dalam Mery C.Sondari
8
 dan Anton Priyo Nugroho

9
. 

4. Norma subyektif adalah dorongan yang berasal dari keluarga, 

teman untuk melakukan perencanaan investasi di kalangan Alumni 

dan Mahasiswa Magister Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ekonomi 

Islam. Untuk mengukur norma subyektif, peneliti menggunakan 

instrumen yang dikembangkan oleh Ajzen dalam Philmore 

Alleyne
10

. 

5. Persepsi Kontrol Perilaku adalah teori perilaku yang menyatakan 

semakin kuat persepsi kontrol perilaku seseorang maka semakin 

                                                 
6
Purnomo M Antara,dkk., “Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The 

Way Forward in Halal Ecosystem”, Procedia Economics and Finance 37, Tahun 2016, hlm.196  
7
Rike Setiawati,dkk., “Islamic Financial Literacy: Construct Process and Validity”, 

Academy of Strategic Management Journal, Vol.17, Iss.4, Tahun 2018, hlm. 1  
8
Mery Citra Sondari dan Rahmat Sudarhono, “Using Theory of Planned Behavior in 

Predicting Intention to Invest: Case of Indonesia”, International Academic Research Journal, 

Vol.1, No.2, Tahun 2015, hlm.136.  
9
Anton Priyo Nugroho,dkk., “The Influence of Religiosity and Self-Efficacy on the 

Saving Behavior of the Islamic Banks”, Journal Banks and Bank System, Vol.12, Issue 3, Tahun 

2017, Hlm.35   
10

Philmore Alleyne dan Tracey Broome, “Using the Theory of Planned Behavior and Risk 

Propensity to Measure Investment Intentions Among Future Investors”, Journal of Eastern 

Carribean Studies, Vol.36, No.1, Maret 2011, hlm.1  
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kuat niat seseorang tersebut melakukan niat dan perilaku. Untuk 

mengukur persepsi kontrol perilaku peneliti menggunakan 

instrumen yang dikembangkan oleh Ajzen dalam Philmore 

Alleyne
11

. 

b. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang diasumsikan mengukur 

atau menilai pengaruh variabel independen
12

. Variabel dependen pada 

penelitian ini adalah perencanaan investasi. Perencanaan investasi 

adalah intensi atau niat untuk berinvestasi, sebagai dimensi probabilitas 

subyektif individu dalam kaitan antara diri sendiri dan perilaku terkait 

perencanaan investasi. Untuk mengukur perencanaan investasi, peneliti 

menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Ajzen dalam Mary 

C.Sondari
13

 dan Philmore Alleyne
14

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

Ibid   
12

Jogiyanto HM, Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis 

Varian dalam Penelitian Bisnis, (Yogyakarta:STIM YKPN Yogyakarta,2011),hlm.14 
13

Mery Citra Sondari dan Rahmat Sudarhono, “Using Theory of Planned Behavior in 

Predicting Intention to Invest: Case of Indonesia”, International Academic Research Journal, 

Vol.1, No.2, Tahun 2015, hlm.136  
14

Philmore Alleyne dan Tracey Broome, “Using the Theory of Planned Behavior and Risk 

Propensity to Measure Investment Intentions Among Future Investors”, Journal of Eastern 

Carribean Studies, Vol.36, No.1, Maret 2011, hlm.1   
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D. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
15

 Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh Alumni dan Mahasiswa Magister Ilmu Agama Islam 

Konsentrasi Ekonomi Islam PPs FIAI UII Yogyakarta. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
16

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode 

Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.
17

 Maka penentuan jumlah sampel yang menjadi subjek penelitian 

dilakukan dengan menentukan kriteria dari populasi penelitian.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini 

disebut variabel penelitian.
18

  

Penelitian ini menggunakan metode angket atau kuisioner terstruktur 

sebagai instrumen penelitian. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisioner merupakan teknik 

                                                 
15

 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development, 

(Bandung: Alfabeta, 2015) hlm. 80 
16

 Ibid, hlm.81 
17

 Ibid, hlm.82 
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung:Alfabeta, 2013), 

hlm.148 
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pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan 

diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. 

Pertanyaan-pertanyaan dalam angket berisi pernyataan tertutup disebarkan 

di kalangan mahasiswa dan alumni Megister Ilmu Agama Islam PPs FIAI UII 

Konsentrasi Ekonomi Islam. Pengukuran dalam penelitian dalam pertanyaan 

menggunakan 2 model pengukuran yaitu sebagai berikut; 

1.  Continuous Rating Scale (CRS).  Continuous rating scale adalah skala 

kuantitatif dan termasuk skala rasio, karena termasuk skala rasio (angka) 

maka semua operasi aritmatika dapat dilakukan tanpa kendala. 

Penggunaan continuous rating scale untuk menghindari masalah-masalah 

yang muncul terhadap kesalahan atas penggunaan skala ordinal.
19

 

Continuous rating scale adalah skala dengan nilai angka 1 sampai 

dengan 10 dimana responden yang mendapatkan pertanyaan tersebut 

diminta untuk mencoret atau memberi tanda pada angka yang dianggap 

mewakili. 

Variabel penelitian yang menggunakan continuous rating scale 

adalah religiusitas, sikap, norma subyektif, persepsi kontrol perilaku dan 

perencanaan investasi. 

 

Contoh:  

                                                 
19

Anton Priyo Nugroho, “Pengaruh Religiusitas dan Efikasi Diri terhadap Perilaku 

Menabung di Perbankan Syariah”, Disertasi Doktor, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2015, hlm.151 
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No Item Jawaban 

1 
Merencanakan 

investasi merupakan 

ide yang baik 

                   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

Tidak Setuju                                       Sangat Setuju        

 

2. Skala Guttman. Skala Guttman dikembangkan oleh Louis Guttman 

(1944,1959) yang diterapkan pada sekumpulan jawaban atas pertanyaan 

dikotomi yang dijawab terkait dengan beberapa subjek pertanyaan. 

Tujuan dari analisis dengan skala Guttman adalah untuk menggambarkan 

dimensi tunggal bagi pertanyaan dan subjek yang diteliti.  

Skala Guttman menyajikan item-item yang akan dinilai oleh 

individu sebagai persetujuan atau ketidak-setujuan, hal ini biasanya 

diberikan melalu jawaban Ya/Tidak.  Skala Guttman mengandung 

penekanan terhadap ketegasan jawaban dari responden. Variabel yang 

menggukana skala ini adalah pengetahuan keuangan Islam. 

Contoh: 

Berilah tanda ceklist (√) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Benar Salah 

1 Metode keuangan Islam adalah bebas bunga 

(Riba) 

  

Berikut tabel instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman 

penyusunan angket. Penyusunan angket (Kuisioner) merupakan pengembangan 
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dari beberapa angket (Kuisioner) penelitian terdahulu, hal ini bertujuan  untuk 

mengurangi error pada angket. 

Tabel 3. Instrumen Penelitian 

No Variabel Rujukan Indikator Item 

1. Religiusitas  
Youssef, dalam 

Nugroho (2017) 

 Doktrin Keislaman 

 Religiusitas Intrinsik 

 Religiusitas Ekstrinsik 

1 – 8 

9 – 21 

22 – 30 

2. Pengetahuan 

Keuangan 

Islam 

Antara,dkk 

(2016); 

Setiawati,dkk 

(2018) 

 

 Mengetahui dasar 

hukum syariah yang 

berkaitan dengan 

keuangan Islam 

 Mengenal produk 

keuangan Islam 

 Mengetahui jenis 

kontrak(akad) dalam 

keuangan Islam 

 Mengetahui 

mekanisme dalam 

keuangan Islam. 

1 – 6 

 

 

 

 

7 – 10 

 

11 –15 

 

 

16 – 20 

 

 

 

3. Sikap Ajzen,dalam 

Sondari (2015) 

Ajzen, dalam 

Nugroho (2017) 

Direct Measurement 1 – 5 

 

4. Norma 

subyektif 

Ajzen, dalam 

Alleyne (2017) 

Direct Measurement 1 – 3 

 

5. Kontrol 

Perilaku  

Ajzen,dalam 

Alleyne (2011) 

Direct Measurement 1 – 3 

 

6. Perencanaan 

Investasi 

Ajzen, dalam 

Alleyne (2011); 

Ajzen, dalam 

Sondari (2015) 

Direct Measurement 1 – 5 
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F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah keadaan dimana alat ukur mampu mengukur 

dengan tepat apa yang ingin diukur. Validitas berasal dari kata validity 

yang berarti seberapa jauh keakuratan dan ketelitian alat sesuai dengan 

fungsinya untuk mengukur
20

. Salah satu cara mengukur validitas dapat 

dilakukan dengan menilai korelasi antar butir pertanyaan dengan total 

skor konstruk atau variabel dan dikatakan valid jika terdapat korelasi 

positif
21

.  

Untuk menilai validitas instrumen penelitian maka dilakukan uji 

coba terhadap 30 responden. Item pertanyaan penelitian dikatakan valid 

apabila nilai r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel
22

. R-tabel diperoleh 

dari korelasi pearson product moment, dimana responden pre-test 

sebanyak 30 orang dengan rumus df=n-2 (30-2=28) dengan signifikansi 

5% (0,05) untuk uji satu arah diperoleh r-tabel sejumlah 0,361. Nilai r-

hitung untuk item pertanyaan variabel Sikap, Norma subyektif, Persepsi 

Kontrol Perilaku dan Perencanaan Investasi diperoleh dari tabel total-

item statistic (corrected item-total correlation) menggunakan aplikasi 

SPSS. Sedangkan uji validitas item pertanyaan variabel Pengetahuan 

Keuangan Islam menggunakan rumus korelasi biserial dan diolah dengan 

                                                 
20

Sofyan Yamin dan Heri Kurniawan, Structural Equation Modelling dengan LISREL-

PLS, (Jakarta:Salemba,2009), hlm.282 
21

Imam Ghozali. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi ke-4), 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2002) hlm.43 
22

Ibid,hlm.53 
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aplikasi Microsoft Excel. Berikut rumus korelasi Pearson Product 

Moment dan korelasi Biserial yang digunakan dalam uji validitas; 

Rumus koefisien korelasi pearson product moment
23

 

   
   

√        
 

Keterangan: 

r = koefisien korelasi pearson product moment 

x = deviasi rata-rata variabel X 

 y = deviasi rata-rata variabel Y 

 

Rumus koefisien korelasi biserial
24

 

 

    
(      )    

  
 

 Keterangan: 

r = koefisien korelasi biserial 

m1 = rata-rata skor dari subjek yang menjawab benar 

m0 = rata-rata skor subjek yang menjawab salah  

P1 = perbandingan total jawaban benar item dengan jumlah 

subjek penelitian 

P0 = perbandingan total jawaban salah item dengan jumlah 

subjek penelitian 

sy = standar deviasi 

 

 

Berikut adalah hasil uji validitas dengan pengolahan data 

menggunakan bantuan program SPSS 22.0 ; 

 

 

 

                                                 
23

M. Iqbal hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif), (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1999), hlm. 231  
24

 Suharsimi Arikunto, Manajemen Peneltian, (Jakarta:Rineka Cipta, 2005) hlm.80 
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Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Sikap 

Item 

Pernyataan 
N r tabel r hitung Keterangan 

Item 1 30 0,361 0,785 Valid 

Item 2 30 0,361 0,530 Valid 

Item 3 30 0,361 0,877 Valid 

Item 4 30 0,361 0,769 Valid 

Item 5 30 0,361 0,668 Valid 

(sumber: output SPSS 22.0, 2019) 

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Norma subyektif 

Item 

Pernyataan 
N r tabel r hitung Keterangan 

Item 1 30 0,361 0,904 Valid 

Item 2 30 0,361 0,877 Valid 

Item 3 30 0,361 0,895 Valid 

(sumber: output SPSS 22.0, 2019) 

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Kontrol Perilaku 

Item 

Pernyataan 
N r tabel r hitung Keterangan 

Item 1 30 0,361 0,811 Valid 

Item 2 30 0,361 0,793 Valid 

Item 3 30 0,361 0,877 Valid 

(sumber: output SPSS 22.0, 2019) 

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Perencanaan Investasi 

Item 

Pernyataan 
N r tabel r hitung Keterangan 

Item 1 30 0,361 0,701 Valid 

Item 2 30 0,361 0,943 Valid 

Item 3 30 0,361 0,790 Valid 

Item 4 30 0,361 0,605 Valid 

Item 5 30 0,361 0823 Valid 

(sumber: output SPSS 22.0, 2019) 

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Keuangan Islam 

Item 

Pertanyaan 
N r tabel r hitung Keterangan 

Item 1 30 0,361 0,177 Tidak Valid 
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Item 2 30 0,361 0,381 Valid 

Item 3 30 0,361 Error Tidak Valid 

Item 4 30 0,361 0,549 Valid 

Item 5 30 0,361 -0,142 Tidak Valid 

Item 6 30 0,361 Error Tidak Valid 

Item 7 30 0,361 Error Tidak Valid 

Item 8 30 0,361 0,444 Valid 

Item 9 30 0,361 Error Tidak Valid 

Item 10 30 0,361 0,470 Valid 

Item 11 30 0,361 0,282 Tidak Valid 

Item 12 30 0,361 0,940 Valid 

Item 13 30 0,361 0,524 Valid 

Item 14 30 0,361 -0,185 Tidak Valid 

Item 15 30 0,361 0,572 Valid 

Item 16 30 0,361 -0,104 Tidak Valid 

Item 17 30 0,361 0,572 Valid 

Item 18 30 0,361 0,524 Valid 

Item 19 30 0,361 0,455 Valid 

Item 20 30 0,361 -0,265 Tidak Valid 

(sumber: output Microsoft Excel 2016, 2019) 

Berdasarkan hasil Tabel 8, maka dilakukan uji validitas tahap-2 

untuk item valid. Hasil uji validitas tersebut sebagai berikut; 

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Keuangan Islam -2 

Item 

Pertanyaan 
N r tabel r hitung Keterangan 

P1 (Item 2) 30 0,361 0,424 Valid 

P2 (Item 4) 30 0,361 0,702 Valid 

P3 (Item 8) 30 0,361 0,388 Valid 

P4 (Item 10) 30 0,361 0,394 Valid 

P5 (Item 12) 30 0,361 0,822 Valid 

P6 (Item 13) 30 0,361 0,679 Valid 

P7 (Item 15) 30 0,361 0,527 Valid 

P8 (Item 17) 30 0,361 0,791 Valid 

P9 (Item 18) 30 0,361 0,634 Valid 

P10 (Item 

19) 

30 0,361 0,624 Valid 

(sumber: output Microsoft Excel 2016, 2019) 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan prosedur pengukuran. 

Ini berarti konsistensi dalam pengulangan pengukuran ketika digunakan 

untuk subjek yang sama. Dengan kata lain, alat ukur akan dapat 

dipercaya jika dapat memproduksi hasil yang relatif sama untuk subjek 

yang sama dari waktu ke waktu
25

. Selanjutnya, untuk mengecek 

reliabilitas data, Cronbach Alpha diambil untuk mengukur konsistensi 

internal. Rumus Cronbach Alpha
26

 ; 

    
 

   
{  

   
 

  
 } 

Item pertanyaan dalam angket penelitian diolah menggunakan 

aplikasi SPSS 22, item dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha > 

0,70
27

. 

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel N 

Nilai 

Cronbach 

Alpha 

Ketentuan 

Nilai 

Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

Sikap 30 0,743 0,700 Reliabel 

Norma 

subyektif 
30 0,870 0,700 Reliabel 

Persepsi 

Kontrol 
30 0,762 0,700 Reliabel 

                                                 
25

Sofyan Yamin dan Heri Kurniawan, Structural Equation Modelling dengan LISREL-

PLS, (Jakarta:Salemba,2009), hlm.282 
26

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung:Alfabeta, 2006) hlm.282 
27

Jogiyanto HM dan Abdillah Willy, Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) 

untuk Penelitian Empiris, (Yogyakarta:BPFE,2009), hlm.48 
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Perilaku 

Perencanaan 

Investasi 
30 0,859 0,700 Reliabel 

(sumber: output SPSS 22.0, 2019) 

Uji reliabilitas pada variabel Pengetahuan Keuangan Islam 

menggunakan metode Kuder Richardson-20 (KR-20). Koefisien 

reliabilitas menggunakan KR-20 karena pengukuran variabel 

pengetahuan keuangan Islam menggunakan skala guttman yang bersifat 

dikotomi. Rumus KR-20 sebagai berikut
28

; 

      (
 

   
)(
  
      

  
 ) 

Hasil pengukuran menggunakan aplikasi pengolah angka Microsoft 

Excel, nilai KR-20 menunjukkan sejumlah 0,579. Nilai tersebut masih 

acceptable (dapat diterima) dengan kategori reliabilitas sedang. 

Sedangkan uji validitas dan reliabilitas variabel Religiusitas mengambil 

rujukan penelitian Anton Priyo Nugroho
29

 yang telah menunjukkan hasil 

yang valid dan reliabel. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. 

                                                 
28

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung:Alfabeta, 2006) hlm.278 
29

 Anton Priyo Nugroho, “Pengaruh Religiusitas dan Efikasi Diri terhadap Perilaku 

Menabung di Perbankan Syariah”, Disertasi Doktor, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2015, hlm.88 
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Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk pengumpulan 

data adalah metode angket atau kuisioner. Kuisioner berisi daftar 

pertanyaan terbuka atau tertutup yang didistribusikan kepada responden 

untuk diisi sehingga diperoleh informasi tentang pribadi atau hal-hal yang 

mereka ketahui. Kuisioner penelitian ini akan disebarkan kepada kalangan 

Alumni dan Mahasiswa Magister Ilmu Agama Islam Konsentrasi 

Ekonomi Islam PPs FIAI UII Yogyakarta. 

H. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan statistik 

inferensial. Analisis statistik deskriptif yaitu stastistik yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi
30

. Data yang diperoleh dari jawaban-jawaban responden 

dalam kuisioner penelitian akan dikelompokkan dan ditabulasikan 

kemudian diberi penjelasan.  

Sedangkan statistik inferensial yaitu teknik statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan 

                                                 
30

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung:Alfabeta, 2013), 

hlm.199 
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untuk populas
31

. Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan, maka pada 

penelitian ini analisis data statistik inferensial diukur menggunakan 

aplikasi SmartPLS mulai dari pengukuran model (outer model), struktur 

model (inner model) dan pengujian hipotesis. 

Penelitian ini menggunakan analisis SEM (Structural Equation 

Modelling) melalui PLS (Partial Least Squares). SEM (Structural 

Equation Modelling) adalah sekumpulan teknik-teknik statistikal yang 

memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan rumit secara 

simultan. Hubungan rumit tersebut dapat dibangun antara satu atau 

beberapa variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel 

independen. Masing-masing variabel dependen dan independen dapat 

berbentuk faktor (atau konstruk, yang dibangun dari beberapa variabel 

indikator).  

Keunggulan aplikasi SEM yaitu mampu mengkonfirmasi dimensi-

dimensi dari sebuah konsep atau faktor serta kemampuannya untuk 

mengukur pengaruh hubungan-hubungan secra teoritis.
32

 PLS (Partial 

Least Square) merupakan salah satu metode statistika SEM berbasis 

varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi 

permasalahan spesifik data.  

PLS merupakan analisis persamaan struktural berbasis varian yang 

secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuruan sekaligus 

                                                 
31

Ibid, hlm.201 
32

A Ferdinand, Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen. (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2002) hlm.5-6 
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pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan unutk uji 

validitas dan reabilitas, sedangkan model struktural digunakan uji 

kausalitas.
33

 Metode analisis PLS bersifat soft modeling karena tidak 

mengasumsikan data dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti 

sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel). 

Model pengukuran penelitian dengan teknik analisis data SEM-

PLS dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Model Pengukuran Metode SEM-PLS 

Berdasarkan Gambar 2, alur pengukuran metode SEM-PLS 

dengan melakukan analisis outer model yaitu pengujian model 

pengukuran sekaligus analisis inner model yaitu pengujian model 

                                                 
33

Jogiyanto HM dan Abdillah Willy, Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) 

untuk Penelitian Empiris, (Yogyakarta:BPFE,2009) 
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struktural. Analisis outer model digunakan untuk uji validitas dan 

reliabilitas, sedangkan analisis inner model digunakan untuk uji 

kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Teori 

selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut; 

a. Analisis Outer Model 

Outer Model merupakan spesifikasi hubungan antara variabel 

laten dengan indikatornya disebut juga dengan outer relation atau 

measurement model  yang mendefenisikan karakteristik konstruk 

dengan variabel manifesnya. Outer Model dengan indikator reflektif 

dievaluasi dengan convergent dan discriminant validity dari 

indikatornya dan composite reliability untuk blok indikator. 

1) Convergent Validity 

Convergent Validity (validitas konvergen) dapat dinilai dari 

measurement model yang dikembangkan dalam penelitian dengan 

menentukan apakah setiap indikator yang diestimasi secara valid 

mengukur dimensi dari konsep yang diujinya.
34

 Validitas 

konvergen dari model pengukuran dengan refleksif indikator 

dinilai berdasarkan korelasi antara item score atau component 

score  dengan construct score yang dihitung dengan PLS. Ukuran 

refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 

                                                 
34

A Ferdinand, Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen. (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2002) hlm.187. 



100 

 

 

0.70 dengan konstruk yang ingin diukur 
35

. Namun menurut Chin 

dalam Ghozali, untuk penelitian tahap awal dari pengembangan 

skala pengukuran nilai cross loading berkisar antara 0,5 – 0,6 

dianggap cukup memadai
36

. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam 

penelitian ini akan digunakan batas cross loading sebesar 0,6. Jadi 

untuk item yang nilai cross loading berada di bawah 0,5 akan 

dikeluarkan dari analisis selanjutnya. 

2) Discriminant Validaty 

Pengukuran discriminant validity (validitas diskriminan) 

dapat dilakukan untuk menguji apakah dua atau lebih konstruk 

atau faktor yang diuji memang berbeda dan masing-masing 

merupakan sebuah konstruk independent
37

. Metode penilaian 

validitas diskriminan yang lain yaitu dapat dilakukan dengan 

membandingkan nilai square root of average variance extracted 

(akar AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk 

dengan konstruk lain dalam model. Jika nilai akar AVE setiap 

konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan 

konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai 

                                                 
35

Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (edisi 4), 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002) hlm.25 
36

 Ghozali(2008) dalam Agus Rifai, “Partial Least Square-Structural Equation Modeling 

(PLS-SEM) untuk Mengukur Ekspektasi Penggunaan Repositori Lembaga (Pilot Studi di UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta)”, Al-Maktabah Vol.14, Desember 2015, hlm.60 
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A Ferdinand, Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen. (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2002) hlm.187 
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validitas diskriminan yang baik
38

.Disarankan nilai AVE harus 

lebih besar dari 0.50 dan rumus perhitungan AVE adalah sebagai 

berikut ; 

     
   

 

   
       (  )

 

Dimana : 

-   
  adalah component loading ke indikator 

-    (  ) adalah 1-  
  

3) Composite Reability 

Composite reability dapat diukur dengan indikator blok yang 

mengukur internal konsistensi dari indikator pembentuk konstruk, 

menunjukkan derajat yang mengindikasikan common latent 

(unobserved). Nilai batas yang diterima untuk tingkat reliabilitas 

komposit adalah diatas 0.7, walaupun bukan merupakan standar 

absolut
39

. Rumus perhitungan internal konsistensi adalah: 

    
   

 

   
       (  )

 

Dimana: 

-   
  adalah component loading ke indikator 

                                                 
38

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (edisi 4), 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002) hlm.42 
39

 Ibid, hlm.25 
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-    (  ) adalah 1-  
  

b. Analisis Inner Model 

Inner model menggambarkan hubungan antar variabel laten 

(structural model), disebut juga dengan inner relation, 

menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan teori 

substansif penelitian. Tanpa kehilangan sifat umumnya, diasumsikan 

bahwa variabel laten dan indikator atau variabel manifest di skala zero 

means dan unit varian sama dengan satu sehingga parameter lokasi 

(parameter konstanta) dapat dihilangkan dari model.  

Model struktural dengan variabel indikator refleksif dievaluasi 

dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen dan uji t 

serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam 

menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk 

setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan 

interpretasi pada regeresi. Perubahan nilai R-Square dapat digunakan 

untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap 

variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. 

Stabilitas dari estimasi ini dievaluasi dengan menggunakan uji t-

statistik yang didapat lewat prosedur bootstrapping.  

Goodness of Fit Model diukur menggunakan R-square variabel 

laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi. Apabila 

nilai R-Square>0 menunjukkan model memiliki Goodness of Fit 
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Model, sebaliknya jika nilai R-square ≤ 0 menunjukkan model kurang 

memiliki Goodness of Fit Model. Nilai R-square sebesar 0.67; 0.33; 

dan 0.19 untuk variabel laten endogen dalam model struktural 

mengindikasikan bahwa model baik, moderat dan lemah
40

. 

Selain R-square, Q-Square predictive relevance juga dapat 

mengukur model struktural, yaitu melihat seberapa baik nilai observasi 

dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-Square 

> 0 menunjukkan model memiliki predictive relevance; sebalikanya 

jika Q-Square ≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki predictive 

relevance
41

. Perhitungan Q-Square dilakukan dengan rumus: 

Q
2
 = 1 – (1 – R1

2
) (1 – R2

2
) ... (1 – Rp

2
) 

Dimana: 

- R1
2 

, R2
2 

 . . . Rp
2 

adalah R-square variabel endogen dalam 

model persamaan. 

- Besaran Q
2
 memiliki nilai dengan rentang 0 < Q

2 
< 1, dimana 

semakin mendekati 1 berarti model semakin baik. 

- Besaran Q
2 

ini setara dengan koefisien determinasi total   
  

pada analisis jalur (path analysis) 

                                                 
40

Imam Ghozali, Strutural Equation Modeling (edisi ke-2), (Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro, 2008) hlm.27 
41

Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (edisi 4), 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002) hlm.26 
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c. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis (β, γ, dan λ) dilakukan dengan metode 

resampling bootstrap yang dikembangkan oleh Geisser & Stone
42

. 

Statistik uji hipotesis yang digunakan adalah t-statistik atau uji t. 

Dengan demikian asumsi data terdistribusi bebas, tidak memerlukan 

asumsi distribusi normal serta tidak memerlukan sampel yang besar. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis dengan menggunakan PLS 

adalah sebagai berikut
43

: 

1. Langkah pertama : Membaca hasil 

Suatu indikator dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik jika 

nilainya > 0.7 . Namun jika indikator hanya memiliki nilai loading 

factor 0,5 – 0,6 indikator tersebut masih dapat dipertahankan. 

Berdasarkan kriteria ini indikator-indikator yang memiliki nilai 

loading factor < 0.6 harus dikeluarkan dari analisis
44

.  

2. Langkah kedua : Mengeksekusi kembali model 

Model dieksekusi kembali setelah beberapa indikator yang 

memiliki loading factor < 0.6 dikeluarka dari model. Eksekusi 

terus dilakukan sampai semua indikator memiliki nilai loading 

factor ≥ 0.6 

                                                 
42

Ibid, hlm.24 
43

Ibid, hlm.40-43 
44

Ibid, hlm.25 
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3. Langkah ketiga : Membaca hasil output 

a. Membaca hasil outer model atau measurement model (model 

pengukuran) 

Tiga kriteria untuk menilai outer model: 

1) Convergent Validity 

Convergent validity dari model pengukuran dengan 

indikator refleksif dapat dilihat dari korelasi antara score 

item / indikator dengan score konstruknya. Indikator 

individu dinilai reliabel jika memiliki nilai korelasi > 0.7 . 

Namun demikian pada tahap pengembangan skala loading 

0.5 – 0.6 masih dapat diterima. Apabila terdapat indikator 

yang masih memiliki nilai korelasi < 0.6; maka indikator 

tersebut harus dikeluarkan dari model. Selanjutnya model 

diestimasi kembali dengan membuang indikator tersebut. 

Namun apabila semua indikator memiliki nilai korelasi > 

0.6 proses pengujian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. 

2) Discriminant Validity 

Metode penilaian validitas diskriminan yang lain yaitu jika 

nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai 

korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam 

model, maka dikatakan memiliki nilai validitas diskriminan 
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yang baik. Selanjutnya direkomendasikan nilai pengukuran 

AVE itu sendiri juga harus lebih besar dari 0.5 . 

3) Composite Reliability 

Composite reliability dari blok indikator yang mengukur 

konstruk. Hasil composite reliability menunjukkan nilai 

yang memuaskan apabila memiliki nilai ≥ 0.7 . 

b. Membaca hasil inner model (hubungan antar konstruk)  

Inner model mengevaluasi hubungan antar konstruk laten 

seperti yang telah dihipotesiskan dalam penelitian ini. Dua 

kriteria untuk menilai inner model yaitu: 

1) R-Square dan Q-square 

Interpretasi R-square dalam PLS yaitu jika nilai R-Square > 

0 menunjukkan model memiliki Goodness of Fit Model, 

sebaliknya jika nilai R-Square ≤ 0 menunjukkan model 

kurang memiliki Goodness of Fit Model. Nilai R-Square 

sebesar 0.67; 0.33; dan 0.19 mengindikasikan bahwa model 

baik, moderat dan lemah selanjutnya nilai Q-square > 0 

menunjukkan model memiliki predictive relevance; 

sebaliknya jika nilai Q-Square ≤ 0 menunjukkan model 

kurang memiliki predictive relevance. 

2) Koefisien path dan signifikansinya 
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Pengujian model struktural dapat dilihat dari nilai koefisien 

jalur struktural (paramater hubungan antara variabel laten) 

dan indikator beserta nilai signifikansinya
45

. Pengujian 

dilakukan dengan t-test, bilamana diperoleh p-value ≤ 0.05 

untuk α = 5%, maka disimpulkan signifikan, dan 

sebaliknya. Bilamana hasil pengujian pada inner model 

adalah signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat 

pengaruh yang bermakna variabel laten terhadap variabel 

laten lainnya. Sedangkan, kuatnya pengaruh hubungan antar 

variabel bisa dilihat dari inner weights, jika menunjukkan 

angka 0.67; 0.33; dan 0.19 mengindikasikan bahwa 

pengaruh antar variabel kuat, moderat dan lemah
46

. 
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Ibid, hlm.26 
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Imam Ghozali, Strutural Equation Modeling (edisi ke-2), (Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro, 2008), hlm.27 


