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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penilitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitan kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan 

pengetahuan dengan menggunakan data yang berupa angka sebagai alat 

menemukan keterangan megenai apa yang ingin diketahui.49 

Pembahasan hasil penelitian ini akan diuraikan dengan pola analisis statistic 

deskriptif dan analisis statistik inferensial, dimana data yang berupa angka-angka 

ditabulasikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan fersentase untuk tujuan 

memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang ada sebagai hasil 

penelitian.  

B. Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT Bank BNI Syariah Tbk Cabang Kendari Jln. 

MT. Haryono, BNI Ktr. Cabang No. 155, Anggilowu, kendari, kota kendari, 

Sulawesi tenggara 93112. adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 

Juni – 11 Juli. 

 

                                                           
49Andi Hakim Nasution, panduan berpikir penelitian secara ilmiah bagi remaja, (Jakarta: PT. 

Grafindo, 2002), h. 1 
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C. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/sumber yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.50 

berdasarkan definisi tersebut, maka populasi penelitian ini adalah Nasabah 

pengguna produk pembiayaan deposito mudharabah pada PT Bank BNI 

Syariah  Tbk Cabang Kendari sebanyak 1.764 Nasabah. 

b. Sampel  

Menurut Sugiyono adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki populasi tersebut.51 Dalam menentukan besarnya sampel 

penelitian, maka peneliti berpedoman pada pendapat 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 bik diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah subjek 

tersebut.52 Populasi yang peneliti ambil adalah sebagian nasabah Bank 

Syariah Mandiri adapun sampel dalam penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan rumus Slovin n =
�

���.� � 

Dimana: 

n = ukuran sampel  

                                                           
50Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung. AFABETA, 

cv, 2011).,h.80 
51Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung. AFABETA, 

cv, 2011) 
52Suharsimi Arikonto. Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: Bina Aksara, 2009),h. 96 
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N = ukuran populasi  

e  = kelonggaran peneliti karena kesalahan pengambilan sampel yang 

dapat di tolerir. 

Besarnya populasi yang diambil yaitu 1.764 nasabah, jadi besarnya sampel 

yang digunakan adalah: 

n =
�.��	

���.��	(��%)� 

n =
�.��	
��,��	   

n = 99,94 

dibulatkan menjadi 99 Nasabah 

D. Data Dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

1. Data Kualitatif 

Data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata 

atau bukan dalam bentuk angka. dalam hal ini adalah perspsi 

responden tentang minat nasabah berinvestasi terhadap layanan 

Deposito Mudharobah yang disediakan pihak Bank  BNI Syariah. 

2. Data Kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka 

merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. 

b. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat 
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dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu 

obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). 

2. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui 

media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, 

bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang 

tidak dipublikasikan secara umum. 

E. Desain Penelitian 

 

                                                     α 

  

 

 

Desain penelitian yang menjadi modal konstelasi penelitian untuk 

pengukuran pengaruh variabel X (variabel bebas) terhadap variabel Y 

(variabel terikat). 

E. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.53 

                                                           
53Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif., hal. 64. 

Sistem Bagi Hasil 

X 

Minat Nasabah 

Y 
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Adapun hubungan antara variabel dalam penelitian ini adalah terdiri 

dari variabel sistem bagi hasil (X) Sebagai varibel bebas, dan minat 

nasabah (Y) Sebagai variabel terikat. 

Gambar 3 

Hubungan Antara Variabel 

 

 

 

                                            α = 

 

 

 

 

Sumber diolah  dilapangan, tahun 2019 

Reduced From: 

Dik: Y= F (X) terdapat hubungan X  Y 

Dimana : Terdapat @ 

Sehingga : Y= F (X) 

                    = α̊ + α1 x1 + e 0,01  ( 1 ) 

 

 

kognisi 

 Y1.1 

Emosi  

Y2.2 

Jaminan 

X1.3 

Persentase 

XI.1 

Besaran Nisbah 

X1.4 

Bagi Untung 

dan Bagi Rugi 

X1.2 Minat Nasabah 

Y 

 

Sistem Bagi 

Hasil  

X 

Menyelesaikan 

Kerugian  X1.5 
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G. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Obserbasi atau yang disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indra. Metode observasi adalah metode pengumpulan 

data yang digunakan untuk menghimpun data-data penelitian, data-

data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Menurut 

Ridwan, obervasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke 

objek penelitian dari dekat kegiatan yang dilakukan.54 

b. Kuesioner 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada objek 

penelitian yang mau memberikan responden sesuai dengan 

permintaan pengguna. Kuesioner merupakan tekhnik pengumpulan 

data yang yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan 

diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. 

Sedangkan menurut Arikunto dalam bukunya menyatakan bahwa 

kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang harus diketahui.55 

 

                                                           
54Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian (Bandung: CV. 

Alfabeta,2003), h. 30 
55Atik Masruroh, Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas Dan Disponsibele Income 

Terhadap Minat Minat Menebung Mahasiswa di Perbankan Syariah ( Studi Kasus Mahasiswa 
STAIN Salatiga)(Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Salatiga,2005)   
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Di dalam melaksanankan metode dokumentasi 

peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan 

sebagainya. 

2. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang dipergunakan oleh 

peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

instrumen berupa kuesioner/angket. 

Untuk mempermudah penyusunan instrument peneliti, maka perlu 

digunakan “kisi-kisi instrument” yaitu sebagai berikut : 

Tabel 2 : 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

No. Variabel Indikator Sub Indikator Item 
1. Bagi Hasil (X1) Persentase 1. Nisbah keuntungan bukan dalam 

nominal uang tertentu. 
2. Nisbah keuntungan didasarkan 

dalam persentase 
3. Nisbah yang dibagikan sesuai 

dengan persentase yang disetujui 
kedua belah pihak 

4. Nisbah bagi hasil yang diberikan 
tidak sesuai dengan porsi setoran 
modal melainkan kesepakatan 

 

 Bagi Untung dan 
Bagi Rugi 

1. Pembagian Keuntungan 
berdasarkan nisbah yang telah di 
sepakati 

2. Imbalan/return yang secara 
akumulatif bisa memperbesar 
jumlah deposito 

3. imbalan/return tergantung kinerja 
bisnis 

4. Pembagian kerugian berdasarkan 
porsi modal masing-masing pihak. 
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 Jaminan 1. Bank  menjaga hubungan baik 
dengan nasabah 

2. Bank  amanah dalam mengelola 
dana nasabah 

3. Deposit di Bank karena jaminan 
yang diberikan Bank tidak 
merugikan saya 

4. kontrak yang diberikan oleh Bank 
kepada saya dalam menggunakan 
Jasa 

 

 Besaran Nisbah 1. Nisbah bagi hasil muncul sebagai 
hasil kesepakat saya dan Bank 

2. Mengetahui besar nisbah hasil 
deposito yang ditetapkan saat ini 

3. Deposit di Bank  
Karena nisbah bagi hasil yang 
diberikan menarik 

4. Deposit di Bank karena 
keuntungan yang diberikan sangat 
menguntungkan 

 

 Menyelesaikan 
Kerugian 

1. Kerugian akan di tanggung dari 
keuntungan dahulu karena 
keuntungan adalah pelindung 
modal 

2. Kerugian melebihi keuntungan 
maka di ambil dari pokok  modal 

 

2 Minat Kognisi 1. Pengetahuan nasabah yang baik 
terhadap Produk Deposito 
Mudharabah yang ditawarkan 
Bank BNI Syariah Kendari 

2. Pengetahuan nasabah yang baik 
terhadap Produk Deposito 
Mudharabah yang ditawarkan 
Bank BNI Syariah sesuai syariah 
Islam (halal) 

 

 Emosi 1. Nasabah merasa tenang secara 
spritual dalam menggunakan 
produk Deposito Mudharabah 
yang disediakan Bank BNI 
Syariah Kendari 

2. Nasabah merasa tidak dirugikan 
dalam menggunakan produk 
Deposito Mudharabah Bank BNI 
Syariah 

 

 

H. Uji Validasi dan Uji Reabilitas 

a. Uji Validasi 

Validasi adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

ukur betul-betul mengukur apa yang perlu diukur. Jika suatu instrumen 

pengukuran sudah valid (sah) berarti instrumen tersebut dapat 

mengukur benda dengan tepat sesuai dengan apa yang ingin diukur.56 

                                                           
56Amos Neoloka, op.cit., h. 115.  
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Cara yang paling umum yang digunakan untuk mengukur validitasi 

instrumen adalah dengan cara mengorelasikan antara skor yang 

diperoleh pada masing-masing item pertanyaan dan skor totalnya. Skor 

total diperoleh dari hasil penjumlahan semua skor item. Skor masing-

masing item haruslah berkorelasi secara signifikan dengan skor 

totalnya. Validitasi yang digunakan adalah construct validity. 

Bila alat ukur sudah memiliki validitasi konstruk maka sudah dapat 

dikatakan bahwa alat ukur tersebut sudah valid. Maka tekhnik yang 

digunakan adalah tekhnik korelasi product moment. kriteria yang 

digunakan untuk uji validitas adalah apabila nilai pearson correlation 

(r) ≥ 0,030 atau sig < 0,05 dinyatakan valid. Sebaliknya apabila nilai r  

≤ 0,030 atau sig > 0,05 dinyatakan invalid 

b. Uji Reabilitas 

Reabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

dapat dipercaya atau diandalkan. Perhitungan reabilitas harus 

dilakukan hanya pada item-item yang sudah memiliki validitas. Cara 

yang dilakukan adalah dengan membandingkan nilai korelasi 

keseluruhan (alpha crombach) dengan nilai r tabel. Jika nilai alpha 

crombach > r tabel maka instrumen tersebut adalah reliable. 

Cara yang digunakan untuk mengukur reliabilitas kuesioner yaitu 

dengan pengujian secara eksternal uji reliabilitas ini didasarkan pada 

ketentuan bahwa apabila nilai alpha crombach > 0,60 maka dikatakan 

reliabel sebaliknya apabila nilai alpha crombach < 0,60 maka 
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dikatakan inreabel.57 Untuk mengukur reliabiliras digunakan 

pengukuran one shot atau sekali ukur, yaitu dilakukan dengan 

software SPSS 21.00. 

I. Tekhnik Analisis Data 

Tekhnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

statistik deskriptif dan inferensial. 

a. Analisis statistik deskriptif yaitu menentukan rata-rata, distribusi 

frekuensi dan presentase. Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

P = 
�
� x 100%58 

Keterangan 

P = peresentase 

F = frekuensi 

N = jumlah sampel59 

b. Analisis statistik inferensial yaitu untuk mengetahui hipotesis 

penelitian yang diajukan pada analisis inferensial yang pertama-tama 

dilakukan adalah: uji normalitas, regresi linear sederhana rumus yang 

digunakan yaitu: 

                                                           
57Santosa, Purbaya Budi dan Ashari, Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan 

SPSS,(Andi, Yogyakarta, 2005) h. 25.  
58Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h.272 
59

 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.221. 
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Y = a + b X 

Dimana: 

Y = Variabel terikat 

X = Variabel bebas 

a = Nilai konstan 

b = koefisien regresi60 

selanjutnya untuk mengetahui pengaruh pengetahuan mahasiswa 

(variabel X) terhadap minat menabung di Bank Syariah (variabel Y)dapat 

diketahui melalui perhitungan korelasi product moment sebagai berikut: 

��� = N	∑XY − (∑X)(∑Y)
�[N∑ x − (∑X) ![N	∑ y − (∑Y) ! 

Keterangan: 

rxy = Korelasi antara sistem bagi hasil deposito mudharabah terhadap 

minat nasabah. 

X   = Skor dari hasil olahan kuesioner sistem bagi hasil deposito 

mudharabah 

Y   = Skor dari hasil minat nasabah di bank syariah. 

N   = Banyaknya responden. 

                                                           
60Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Jakarta: Alpabeta, 2009), h. 106. 
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Berdasarkan nilai koefisien product moment yang diperoleh selanjutnya 

akan dilihat koefisien determinasinya (KD) untuk mengetahui berapa besar 

sumbangan variabel X terhadap variabel Y. 

  KD = � xy 100%  

  Keterangan: 

  KD = Koefisien Determinasi 

  R  = Korelasi product moment 

Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji keberartian koefisien 

korelasi dengan menggunakan uji t pada taraf nyata  (1- a), dimana a = 0,05, 

dengan df = N-2. Untuk melakukan uji t akan digunakan rumus sebagai 

berikut:  

 t = # $% 
�%&�

'
 

Dimana:  

t = Nilai t 

r = koefisien korelasi hasil r hitung 

n = jumlah sampel 

Kriteria pengujian : 



56 

 

 

 

1. Jika ()*+,$- ≥ (+./�0 maka H0 ada di daerah penolakan, berarti H1 

diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungan 

2. Jika ()*+,$- ≤ (+./�0 maka H0 ada di daerah penerimaan, berarti H1 

ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungan. 

J. Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari kemungkinan penafsiran yang keliru dan beragam 

dari kalangan pembaca dalam memahami judul tersebut maka penulis 

mengemukaan pengertian beberapa variabel yang terdapat pada judul ini. 

a. Sistem Bagi Hasil 

Adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara 

penyedia dana dan pengelolah dana. 

b. Minat adalah 

Kesadaran seseorang terhadap suatu objek, seseorang, suatu soal atau 

situasi tertentu yang mengadung sangkut paut dengan dirinya atau 

dipandang sebagai sesuatu yang sadar. 

 

 

 

 

 

 


