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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

1. Penelitian kuantitatif  

Penelitian kuantitatif yaitu menekankan fenomena-fenomena objektif 

dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi objekvitas desain penelitian ini di 

lakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, stuktur dan 

percobaan yang terkontrol.
1
 Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh bukti 

empiris, menguji dan menjelaskan pengaruh CSR terhadap citra bank dan 

kepercayaan nasabah pada bank Syariah (studi di PT. Bank Muamalat Tbk. 

Cabang Kendari).  

B. Waktu dan Tempat Penelitan 

Penelitian ini dilakukan pada msayarakat penerima CSR dari Bank 

Muamalat di daerah-daerah sekitar kota kendari (Sulawesi tenggara), Adapun 

waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, dimulai dari bulan 

april hingga juni 2018. 

C. Data dan Sumber data 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.
2
 Data 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau 

tempat objek penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari penyebaran kuesioner terhadap masyarakat penerima CSR 

dari Bank Muamalat Cabang Kendari. 

                                                             
1 Asep Saepul Hamid dan E. Baharuddin, Metode Penelitia Kuantitatif Aplikasi Dalam 

Pendidikan (Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama, 2012), h. 5 
2 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Jakarta : PT 

Raja Grafind Persada, 2008), h. 103 
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b. Data Sekunder 

1) Data sekunder internal 

Data sekunder internal adalah data yang berasal dari laporan historis 

yang telah berbentuk arsip atau dokumen baik yang dipublikasikan atau 

tidak dipublikasikan.
3
 Data sekunder internal penelitian ini berasal dari 

data historis Bank Muamalat Cabang Kendari. 

2) Data sekunder eksternal 

Data sekunder eksternal adalah data yang diperoleh dari luar Bank 

Muamalat Cabang Kendari yaitu berupa publikasi dari pemerintah, 

internet dan data komersial. Data sekunder eksternal penelitian ini 

berasal dari jurnal, majalah, buku, data statistik maupun dari internet. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.
4
 Apabila seseorang 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian ini,maka 

penelitiannya menerapkan penelitian populasi. Dalam penelitian 

ini,subjeknya adalah masyarakat penerima CSR dari Bank Muamalat. 

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 362 orang.
5
 Deangan 

karakteristik sebagai berikut: 

 

 

                                                             
3
 Ibid, h. 108  

4
 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (CV. Alfa Beta.Bandung, 1999), h. 72 

5
Hasil wawancara dengan ibu Lisa (salah satu karyawan Bank Muamalat Cabang 

Kendari), pada tanggal 18 Mei 2018 
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Tabel 3.1 

Tabel Populasi (Masyarakat Penerima Dana CSR) 
 

Program CSR  Jumlah Penerima CSR 

Markaz Tahfizh Al-Quran  30 

MTSS Al-Wahdah Islamiyah  12 

Bantuan korban kecelakaan dan melahirkan  10 

Belanja tokoh bersama duafa  100 

Belanja tokoh bersama anak yatim  100 

Bersih-bersih Mesjid  60 

Majelis Taklim Al-Khansa  50 

Total 362 

       Sumber: Hasil penelitian, Tahun 2018. 

2. Sampel 

Sampel adalah himpunan bagian dari unit populasi,
6
 Dalam 

menentukan besarnya sampel penelitian, maka peneliti berpedoman pada 

pendapat Suharsimi Arikunto yang mengatakan apabila jumlah subjek kurang 

dari 100, lebih baik diambil semua. Tetapi, jika subjek penelitian mencapai 

lebih dari 100 orang lebih baik diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah 

subjek tersebut.populasi yang peneliti ambil adalah sebagian nasabah  Bank 

Muamalat adapun Sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

rumus slovin  

n = 
 

       

 

Dimana : 

n  = Besaran sampel 

N  = Besaran populasi 

e    = Kelonggaran peneliti karena kesalahan pemgambilan sampel              

yang dapat di tolerir. 

                                                             
6
 Mudrajad Kuncoro,Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi,(Jakarta:Graha 

Ilmu,201),h.17 
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Besarnya populasi yang diambil yaitu 362 masyarakat penerima CSR dari 

Bank Muamalat Cabang Kendari, jadi besarnya sampel yang digunakan 

adalah: 

n =  
   

              
 

n =  
   

     
 

n = 78.35 = 79  

E. Variabel Penelitian 

Adapun desain penelitian dalam penelitian ini adalah terdiri dari variabel 

CSR (x) sebagai variabel terikat dan variabel citra (y) sebagai variabel bebas. 

Gambar 3.1 

Hubungan antar Variabel 

 

 

 

F. Desain Penelitian 

Model desain penelitian yang sudah dibangun, selanjutnya di 

transformasikan ke dalam bentuk hubungan antar variabel untuk menggambarkan 

hubungan variabel CSR (x) sebagai variabel terikat dan variabel citra (y) sebagai 

variabel bebas. 

Gambar 3.2 

Desain Penelitian 
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G. Tehnik Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi 

Metode observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan 

pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi 

lingkungan objek penelitian yang akan mendukung kegiatan penelitian 

sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian 

tersebut.
7
 Dari proses pelaksanaan observasi, penelitian ini menggunakan 

metode observasi nonpartisipan karena peneliti tidak terlibat langsung dan 

hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mengamati objek penelitian 

pada masyarakat penerima CSR dari Bank Muamalat Cabang Kendari dalam 

implementasi program CSR. 

2. Metode Angket (Kuesioner)  

Angket atau Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat daftar pertanyaan atau 

pernyataan tertulis untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden.
8
 

Penelitian ini menggunakan bentuk Angket langsung tertutup yang dirancang 

sedemikian rupa untuk memperoleh data tentang keadaan yang dialami 

responden, kemudian semua alternatif jawaban telah tertera dalam angket 

sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang sesuai. 

Instrumen yang diberikan kepada responden dengan menggunakan teknik 

skala likert 5 poin untuk mengukur variabel penelitian. Responden nantinya 

                                                             
7 Syofian Siregar, Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual 

dan Aplikasi SPSS Versi 17 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 134 
8 Sugiyono, Metodologi Penelitian Administrasi (Bandung : Alfabeta, 2006), h.162 
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memilih jawaban dari pernyataan positif dengan 5 alternatif jawaban yang 

ada, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Tabel Skala Likert 
 

Jawaban Skor Jawaban 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Ragu- ragu (RR) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
 

Prosedur pengumpulan angket (kuesioner) adalah sebagai berikut: 

a. Menanyai responden, apakah benar sebagai masyarakat penerima CSR 

dari Bank Muamalat Cabang Kendari. 

b. Membagikan kuesioner kepada responden yang memenuhi kualifikasi atau 

peneliti membantu memberikan instrument pertanyaan kepada responden 

bagi responden yang tidak bersedia mengisi sendiri. 

c. Mengumpulkan kuesioner yang telah diisi responden. 

d. Memasukkan, mengolah, menganalisis dan menyimpulkan dari hasil 

analisis terhadap data yang terkumpul melalui kuesioner. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang - barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, catatan harian dan sebagainya.  

H. Kisi-Kisi Instrumen 

Instrumen penelitian ini digunakan dalam acuan pengambilan data, untuk 

lebih jelasnya diuraikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Instrumen 

 

No Vareiabel Indikator Sub Indikator Indikator 

1 CSR (X) 

Economic 

Responsibilities 

1. Produk- produk yang 

ditawarkan Bank 

Muamalat Cabang 

Kendari sudah 

memenuhi kualitas 

yang diharapkan 

nasabah 
1,2 

2. Produk yang 

ditawarkan Bank 

Muamalat telah sesuai 

dengan nilai syariah 

Legal 

Responsibilities 

1.  Bank Muamalat telah 

beraktifitas sesuai 

dengan norma dan 

hukum yang berlaku 

3,4 2.  Bank Muamalat 

termasuk bank syariah 

yang patuh terhadap 

hukum dan norma 

yang berlaku 

Ethical 

responsibilities 

1. Bank Muamalat selalu 

berupaya 

mengutamakan unsur 

kebenaran dalam 

beraktifitas 5,6 

2. Bank Muamalat 

bersikap jujur dan 

santun terhadap 

nasabah 

Philanthropic 

responsibilities 

1. Bank Muamalat telah 

merealisasikan CSR 

dalam berbagai 

bidang terutama dalam 

bidang pendidikan 
7,8 

2. Bank Muamalat selalu 

bersikap amanah 

terhadap nasabah 
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2 Citra (Y) 

Personality 

1. Bank Muamalat yang 

dapat dipercaya 

9,10 2. Bank Muamalat 

memiliki tanggung 

jawab sosial 

Reputation 

1. Keyakinan pelanggan 
dari hasil kinerja 

pelayanan Bank 

Muamalat 
11,12 

2. Keyakinan akan 

kemampuan 

karayawan Bank 

Muamalat 

Value 

1. Kepedulian BRI 

Syariah manajemen 

terhadap pelanggan 13,14 

2. Bank Muamalat yang 

inovatif 

Corporate 

Indentity 

1. Logo atau simbol 

Bank Muamalat 

mudah diingat oleh 

konsumen 15,16 

2. Pengetahuan warna 

logo yang menarik 

 

I. Uji Validitas dan Rentabilitas 

1. Uji Validitas 

Viliditas adalah Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuosioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan dalam kuesiner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut.
9
 Jika loading factor > 0.50 maka dapat 

dikatakan valid. Untuk mencari validitas instrumen dapat digunakan rumus 

kolerasi product moment dengan bantuan program aplikasi SPSS dengan 

rumus sebgai berikut: 

                                                             
9 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 

(Semarang: Undip, Cetakan V, 2011), h.52 
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rxy = 
             

√                        
 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi product moment 

∑XY = jumlah hasil perkalian variabel X dan Y 

∑X = jumlah semua data variabel X 

∑Y = Jumlah semua data variabel Y 

∑Y
2
 = Jumlah semua data Y dikuadratkan 

∑X
2 

= Jumlah semua data X dikuadratkan 

N = Jumlah responden 

2. Uji Rentabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur tingkat konsistensi 

instrumen penelitian.
10

 Dalam penelitian ini diuji melalui Analisis Faktor 

Konfirmatori, dan jika nilai Cronbach’s alpha lebih besar atau sama dengan 

0.60 berarti instrument tersebut reliabel. Untuk menguji instrumen digunakan 

rumus alpha sebagai berikut: 

r11 = [
 

     
] [  

    

    
] 

Keterangan: 

r11  = reliabilitas instrument 

K = Banyaknya butir pertanyaan 

∑Sb
2
 = Jumlah varian butir 

∑St
2
 = Varian total 

 

                                                             
10 Ibid, h. 47 
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J. Tehnik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik analisis data sebagai 

berikut: 

1. Dalam Staristik deskriptif yaitu menampilkan data berupa angka-angka 

kemudian mendeskripsikannya dan ditarik kesimpulan. Adapun 

perolehan persentasenya dengan rumus sebagai berikut: 

P = 
 

 
      

 

Dimana : p  = presentase  

  F  = Frekuensi 

  N  = Jumlah responden 
11

 

 

2. Analisis Statistik Inferensial yaitu dengan menggunakan salah satu analisis 

statistik dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen yang 

ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Variabel independen 

dilambangkan dengan X sedangkan variabel dependen dilambangkan 

dengan Y, dengan rumus: 

 

Y = a + bX 

Dengan: 

a = 
(   )              

          
 

b = 
             

          
 

 
                                                             

11
 Ety Nur Inah, Statistik Pendidikan, ( Kendari: Istana Profesional, 2006), h. 14 
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Dimana: 

a = konstanta 

b = kofisien regresi 

Y = variabel dependen (variabel tak bebas) 

X = variabel independen (variabel bebas)
12

 

 

b. Koefisiensi Korelasi 

Untuk mencari koefisien relasi dapat digunakan rumusan 

koefisien korelasi Pearson yaitu: 

r = 
         

√                         
 

Keterangan: 

r = Koefisien Korelasi 

x = Variabel bebas (independent) 

y = Variabel terikat (dependent) 

n = Jumlah yang dihitung 
 

Menurut Sugiono, ada beberapa pedoman untuk memberikan 

interprestasi koefisien korelasi yang dapat memberikan penafsiran 

terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, yaitu:
13

 

Tabel 3.4 

Pedoman untuk Meberikan Interprestasi  

terhadap Koefisien Korelasi  

 

Nilai Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan 

0.00 - 0.199 Sangat Rendah 

0.22 - 0.399 Rendah 

0.40 - 0.599 Sedang 

0.60 - 0.799 Kuat 

0.80 - 1.00 Sangat Kuat 

                     Sumber: Sugiono (2012:242) 

 

                                                             
12

 http://www.ma-dasar-lab-gunadarma.ac.id diakses 12/01/2018 
13

 Ibid, h. 162 
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Koefisien korelasi mempunyai nilai -1 ≤  r ≤ +1 dimana: 

 

1. Apabila r = -1, maka korelasi antara kedua variabel sangat kuat 

dan berlawanan arah, artinya apabila x naik sebesar 1 maka y 

akan turun sebesar 1, dan sebaliknya 

2. Apabila r = 0, maka hubungan antara kedua variabel lemah atau 

tidak ada hubungan sama sekali. 

3. Apabila r = +1, maka korelasi antara kedua variabel sangat kuat 

dan berlawanan arah, artinya apabila x naik sebesar 1 maka y 

akan turun sebesar 1, dan sebaliknya. 

c. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi dilambangkan dengan r
2
, merupakan 

kuadrat koefisien korelasi. Koefisien ini dapat digunakan untuk 

menganalisis apakah variabel yang diduga/diramal (Y) dipengaruhi 

oleh variabel (X) atau seberapa variabel independen (bebas) 

mempengaruhi variabel dependen (tak terbatas). 

KD = r
2 
x 100% 

Keterangan: 

KD = Nilai koefisien determinasi 

r
2      

= Nilai koefisien korelasi antara vaiabel x terhadap variabel y 

d. Kriteria Pengujian Hipotesis: 

t = √
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Keterangan: 

t = nilai koefisien signifikan 

n = jumlah sampel 

r = nilai koefisien korelasi 

Dimana: 

1. Jika                 maka H0 ada di daerah penolakan, berarti 

Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada 

hubungan. 

2. Jika                maka H0 ada di daerah penerimaan, maka 

berarti Ha ditolak artinya variabel X dan Y tidak ada hubungan. 

K. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kemungkinan penafsiran yang keliru dan beragam dari 

kalangan pembaca dalam memahami judul tersebut maka penulis mengemukakan 

pengertian beberapa variabel yang terdapat pada judul ini. 

1. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility adalah suatu upaya yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk meningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar 

daerah operasi perusahaan, yang tidak berorientasi pada keuntungan financial 

melainkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kondisi 

masyarakat sekitar dalam rangka pemberdayaan dan pemenuhan hak 

masyarakat
14

.  

 

                                                             
14

 http://www. materibelajar.id/2015/12/apa-itu-program-csr-dan-definisi.html?m=1 

diakses 10/01/2018 
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2. Citra  

Citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki 

seseorang terhadap suatu objek tertentu. Sikap dan tindakan seseorang 

terhadap suatu objek akan ditentukan oleh citra objek tersebut yang 

menampilkan kondisi terbaiknya.
15

 

3. Bank Syariah 

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdsarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
16

 

4. Bank Muamalat 

Bank Muamalat Indonesia, adalah bank umum pertama di Indonesia 

yang menerapkan prinsip syariah islam dalam menjalankan oprerasionalnya. 

Didirikan pada tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia 

dan Pemerintah Indonesia.
17

 

 

                                                             
15 Op.cit., h. 80 
16

 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 2008, bab 1, pasal 55 
17 https://id .m.wikipedia.org/wiki/BankMuamalat diakses 10/01/2018 


