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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1.1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode survey dengan 

menggunakan analisis data kuantitatif, yaitu menggambarkan dengan menganalisis 

pengaruh tingkat religiusitas dan disposible income terhadap minat menabung di 

perbankan syariah oleh mahasiswa program studi perbankan syariah IAIN Kendari. 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif atau penelitian survey 

yaitu penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian. 

Penelitian ini akan meneliti tentang data kajian yang bersifat numeric/angka yang 

nantinya akan menghasilkan interpretasi data. Penelitian kuantitatif merupakan model 

keputusan yang menggunakan angka, angka mempunyai peranan penting dalam 

pembuatan, penggunaan, dan pemecahan model kuantitatif.(Muslich, 2009:2) 

1.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian adalah terhitung mulai tanggal dikeluarkannya ijin penelitian 

tanggal 17 Juli 2020 sampai tanggal 22 agustus 2020. dalam kurun waktu 1 (satu) 

bulan 6 (enam) hari. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Dengan objek penelitian 

mahasiswa aktif semester 2 – 8 Program Studi Perbankan Syariah. 
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1.3 Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas (Independen) 

Menurut Kerlinger menyebutkan bahwa variabel bebas adalah sebab yang 

dipandang sebagai penyebab kemunculan variabel terikat.Variabel bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Adapun variabel bebas pada penelitian 

ini adalah 

a. Religiusitas (X1) 

Religiusitas merupakan suatu peraturan tuhan yang mendorong jiwa 

seseorang yang mempunyai akal dengan kehendak dan pilihannya sendiri 

mengikuti peraturan tersebut, guna mencapai kebahagiaan hidupnya didunia dan 

akhirat. 

b. Disposible Income (X2) 

Disposible income merupakan pendapatan pribadi atau perseorangan 

(personal income) setelah dikurangi pajak langsung (pajak penghasilan).Atau 

pendapatan yang siap digunakan baik untuk keperluan konsumsi atau menabung. 

1. Variabel terikat atau tergantung (Dependen) 

Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain. Variabel terikat yang dipandang atau diduga sebagai akibat.Istilah variabel bebas 

dan terikat berasal dari matematika, dimana variabel bebas diberi simbol X dan 

variabel terikat diberi simbol Y. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat 

menabung (Y). Minat menabung merupakan upaya seseorang untuk menyisihkan 

uang yang dihadapi masa yang akan datang dan untuk mendapatkan uang dengan 

jumlah relatif besar. 



42 
 

1.4 Desain Penelitian 

Desain penelitian terdiri dari variabel independen dan dependen.Variabel 

independen yaitu religiusitas dan disposible income sedangkan dependen yaitu minat 

menabung. Adapun desain penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 
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Sumber: Diolah di lapangan, Tahun 2020 
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Gambar 3.2 Hubungan Antar Variabel 
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Sumber: Diolah dilapangan, Tahun 2020 

Recuded Form 

Diketahui y = F (x) 

Dimana terdapat nilai 𝛼 

Maka diketahui adanya hubungan 

Rumus Fungsi y = F (x) 

Y = F ( X1 X2 X3, Y ) 

X1 𝛼1 →Y1→ y = (𝛼0X0 + 𝛼1X1 + y1 + e……..(1) 

Disposible 
income 

(X2)  

 

Minat 

Menabung  (Y) 

Religiusitas 

(X1) 

X1.1 Keyakinan Y1.1  

Dorongan dari 
dalam Diri 
Individu 

X1.2 Praktik 
Agama 

X1.3 
Pengalaman  

X1.4 
Penngetahuan 

Agama 

X1.5 
Konsekuensi 

X2.1 
Pendapatan 

Y1.2 

Motif  Sosial 

Y1.3 

Faktor 

Emosional 

X2.2     
Konsumsi 



44 
 

X2 𝛼2 → Y1→ y = (𝛼0X0 + 𝛼1X1+ 𝛼2X2 + y1 + e……..(2) 

1.5 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.(Sugiono, 2004:31)Penentuan populasi merupakan 

langkah pertama yang harus diperhatikan dalam melakukan sesuatu penelitian. 

Populasi merupakan keseluruhan mahasiswa yang berjumlah 442 orang. 

2. Sampel 

Berdasarkan populasi yang ada penulis menggunakan tingkat kesalahannya 

sebesar 10%. Dengan menggunakan rumus slovin untuk mencari sampel sebagai 

berikut. 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

=
442

1 + 442 0.01 
 

=
442

5,42
 

= 81 

 

Untuk menggunakan rumus ini, pertama harus ditemukan batas kesalahan ini 

dinyatakan dengan presentase.Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat 

sampel menggambarkan populasi. 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi.Untuk itu sampel yang diambil harus betul-betul representative 

(mewakili).Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling. 

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang 

yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi dipilih menjadi anggota sampel. 

Menurut Sugioyono jika teknik pengambilan sampelnya adalah random sampling, 

random sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam 

populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama 

untuk dipilih sebgai anggota sampel. (Sugiyono, 2009:37)Demikian pula dengan 

sampel minimum, harus dihitung secara sistematis berdasarkan probabilitas. 

1.6 Data dan Sumber data 

Data merupakan keterangan-keterangan tetntang suatu hal berupa sesuatu yag 

diketahui atau yang dianggap atau tanggapan. Data merupakan suatu fakta yang 

digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain.(Arikunto, 2006:23) 

Data yang digunakan dalam skripsi ini digolongkan menjadi dua kelompok 

yaitu data primer dan data sekunder.Sedangkan data dalam penelitian ini adalah data-

data mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. 

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara 

khusus untuk menjawab pertayaan penelitian ini misalnya data yang diperoleh 

langsung dari responden melalui kuesioner kepada responden. 
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1.7 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode-metod sebagai berikut: 

1. Angket/kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yanag dilakukan dengan 

memberikan seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab.Kuesioner dalam penelitian ini berisi daftar pertanyaan kepada mahasiswa 

yang terpilih sebagai responden.Responden memiliki kebebasan untuk memberikan 

jawaban atau respon sesuai dengan persepsinya. Pertanyaan tersebut disusun peneliti 

berdasarkan indikator disetiap variabel penelitian 

2. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mana dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait, baik dokumen 

tertulis, gambar maupun eletronik. Pada proses dokumentasi, peneliti akan 

mengumpulan dokumen yang berkaitan dengan mahasiswa INSTITUT AGAMA 

ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI dengan penelitian. Hasil observasi dan 

dokumentasi kemudian diakumulasi untuk kemudian dimasukkan dalam skripsi. 

1.8 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis sebagai berikut: 

1. Uji Validasi dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu langka pengujian yang dilakukan terhadap isi 

(content) dari suatu instrument, dengan tujuan mengukur ketetapan instrument 
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yang digunakan dalam suatu penelitian. Sebuah instrumen dapat dikatakan valid 

apabila dapat mengukur apa yang hendak diukur dengan tepat.(Priyatno, 2010:54) 

Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana data terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Untuk 

mencari validitas instrument yang digunakan rumus korelasi product moment 

dengan bantuan program aplikasi spss sebagai berikut. 

Aturan validitas: 

rHitung> rTabel =  Data Valid 

rHitung< rTabel = Data tidak Valid 

b. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai 

dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya relatif 

konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. 

Reliabilitas adalah instrument untuk mengukur ketepatan, keteladanan, 

konsistensi, stability atau dependability terhadap alat ukur yang 

digunakan.(Husaini Usman, 2000:287) 

2. Uji Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak.Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi 
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normal.Asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. (Ghozali, 2009:57) 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi 

yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antara variabel 

independen.Variabel-variabel menjadi tidak ortogonal jika variabel independen 

saling berkorelasi. Variabel orthogonal adalah variabel independen sama dengan 

nol. (Sugiyono, 2008:91) Uji multikolinearitas pada suatu model dapat dilihat dari 

nilai VIF (Varriance Inflation Factor) tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance 

semakin rendah. Sehingga model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama 

untuk semua pengamatan. Namun, dalam regresi linier berganda, salah satu 

asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model tersebut bersifat 

blue adalah varian dari setiap  kesalahan penganggu utuk variabel-variabel bebas 

yang diketahui merupakan suatu bilangan konstan.(Supranto, 2004:61) 

d. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi (autocorrelation) adalah hubungan antara residual satu 

observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul 

pada data yang bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa 

sekarang dipengaruhi data pada masa-masa sebelumnya. Meskipun demikian, 
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tetap dimungkinkan otokorelasi dijumpai di satu yang bersifat antar objek (cross 

section). 

Autokorelasi merupakan varian residual yang tidak konstan pada regresi 

sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Model yang digunkan adalah 

dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey LM Test. Model regresi linier 

berganda dikatakan tidak terdapat Autokorelasi jika tidak ada satupun variebel 

bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat dari periode 

sebelumnya. Nilai dari probabilitas F-Square pada signifikansinya yang berada 

diatas tingkat kepercayaan 5% atau nilai probability-value > 0,05. 

3. Analisis Deskriptif Statistik 

Anaalisis Statistik Deskriptif yaitu menampilkan data berupa angka-angka 

kemudian mendeskripsikannya dan ditarik kesimpulan. Adapun perolehan 

persentasenya dengan rumus sebagai berikut: 

P = 
𝐹

𝑁
 × 100 

Dimana : 

 

p = presentase  

F = Frekuensi  

N = Jumlah responden 

4. Uji Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan untuk menguji hipotesis 

penelitian, yaitu melihat  hubungan antara variabel independen (bebas) dan variabel 

dependen (terikat) dengan menggunakan uji statistik sesuai skala data yang sesuai. 
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Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Chi Square (X
2
). Uji Chi 

Square digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, dimana variabel yang 

dihubungkan baik variabel independen maupun dependen berjenis kategorik. Adapun 

persamaan Chi Square adalah sebagai berikut: 

X
2
 = ∑ (0- E)

2
 

Df = (k-1) (b-1) 

Keterangan:  

X
3 

= Chi Square 

0 = nilai yang diamati 

E = nilai yang diharapkan 

Df = derajat kebebasan 

k = kolom 

b = baris 

Hasil uji Chi Square dapat menunjukkan probabilitas kejadian, dimana jika 

nilai p-value (sig.) > 0,05 maka H0 diterima, artinya secara statistik tidak terdapat 

hubungan yang bermakna antara variabel independen dan variabel dependen. 

Sebaliknya, jika p-value (sig.) < 0,05 maka H0 ditolak, artinya terdapat hubungan 

yang bermakna antara variabel independen dan variabel dependen. 

Tahap selanjutnya adalah melihat kekuatan hubungan antara variabel 

independen dan variabel depanden yang dapat dilihat dari nilai Odds Ratio (OR), 

denga rumus: 

OR=
𝐴𝐷

𝐵𝐶
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Jika nilai OR = 1, berarti tidak dapat hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Jika OR < 1, berarti variabel independen memperkecil 

resiko kejadian variabel dependen. Sedangkan jika OR > 1, artinya variabel 

independen meningkatkan risiko kejadian variabel independen. Adapun penyajian 

data pada penelitian ini disajikan dalam bentuk table dan narasi. 

5. Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis untuk menjawab masalah dalam penelitian ini menggunakan metode 

regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y).(Martono, 2014:71)Analisis ini untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan avriabel dependen 

apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan.Data yang digunakan berskala interval atau 

rasio. Dengan rumus sebagai berikut: 

Y = a + a1X1 + a2X2 + a3X3 + e…. 

Y = Variabel Dependen (Minat Menabung) 

X1 = Variabel Independen (Religiusitas) 

X2 = Variabel Independen (Disposible Income) 

a = Konstanta 

e = Eror 
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6. Uji Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual dapat diukur dari 

goodness of fitnya. Secara statistic, setidaknya ini dapat diukur dari: 

a. Uji Statistik F 

Digunakan untuk menguji signifikan pengaruh seluruh variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan cara membandingkan F 

hitung dengan F tabel. F hitung dapat diperoleh dengan rumus:(Riduwan, 

2013:110) 

F hitung = 
𝑅² (𝑛−𝑚−1)

𝑚  (1−𝑅²)
 

Dimana: 

R
2
 = koefisien 

n= Jumlah data 

m= Jumlah variabel independen 

Sedangkan F tabel dapat diperoleh dari tabel F yang sudah ada dengan cara: 

F tabel = F{(1-n)(dk pembilang = m)(dk penyebut n-m-1) 

Jika F hitung ≥ F tabel dan nilai signifikasi dibawah 0,05, maka Ha 

diterima dan berarti hubungannya signifikan. 

b. Uji Statistik T 
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Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel bebas 

yang lain tidak berubah (cateris paribus). Uji t dilakukan dengan cara 

membandingkan t hitung dengan t tabel.(Sarwono, Strategi Melakukan Riset, 

2013: 159-160) 

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara individu atau sendiri-sendiri. Langkah-langkah 

pengujiannya sebagai berikut: 

1) Menentukan hipotesis 

Ho :𝛽1= 0 artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

Ho :𝛽1 ≠0 artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

2) Menentukan t table 

Untuk menentukan t table dengan menggunakan 𝛼 5% dan derajat kepercayaan 

= 𝛼/2, n-k 

Dimana: 

n= Jumlah data 

k= jumlah varaibel 

3) Pengambilan Keputusan 
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Jika t hitung < t table maka Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh yang 

signifikan. 

Jika t hitung > t table maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan. 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mendeteksi seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Koefisien 

determinasi (R
2
) dinyatakan dalam persentase yang nilainya berkisar antara 

0< 𝑅2<1. (Sarwono, 2013: 158) Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat 

terbatas.Sebaliknya, nilai R
2
 yang mendekatisatu menandakan variabel-variabel 

independen memberikan hamper semua informasi yang dibutukan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

 

 


