
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1.1 Jenis Penelitian 

 Berdasarkan jenis permasalahan yang ada di dalam judul penelitian , maka 

penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan mengumpulkan data berupa angka, kemudian data yang diperoleh akan 

diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi (Martono, 2011). 

1.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan setelah proposal ini selesai diujiankan. Untuk 

tempat penelitian berlokasi di bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) 

Konawe. 

1.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 

1.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2011). Populasi dalam peneltian adalah nasabah pada bank Muamalat KCP 

Konawe dengan jumlah populasi sebanyak 8987 nasabah. 

1.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2011). Dari jumlah populasi di atas maka dapat 

ditentukan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan eror tolerance 

10% sebagai berikut ; 
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Dengan demikian jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian 

ini sebanyak 99 sampel. 

1.3.3 Teknik Pengembilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara 

Non Probability Sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu 

(Sritresna, 2017). Alasan penggunaan teknik sampel puposive, dikarenakan 

dalam penelitian ini lebih memfokuskan pengambilan responden dengan 

kategori nasabah secara aktif menabung. 

1.4 Data dan Sumber Data 

1.4.1 Data 

Menurut (Arikunto, 2002 ), data merupakan segala fakta dan angka 

yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan 

informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan 

1.4.2 Sumber Data 

1. Data Primer, menurut (Sugiarto, 2017), data primer merupakan 
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informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu informasi 

dari narasumber. Dalam hal ini sumber data primer berasal dari hasil 

data intrumen penelitian yang sudah disebarkan di lapangan. 

2. Data Sekunder, menurut (Sugiarto, 2017), data sekunder merupakan 

informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber 

melainkan dari pihak ketiga. Dalam hal ini sumber data skunder berasal 

dari data yang sudah disediakan dari pihak bank Muamalat KCP 

Unaaha, seperti profil atau gambaran umum dari lokasi objek 

penelitian. 

1.5 Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel, dimana variabel 

independennya yaitu Pengetahuan (X1), Pendapatan(X2) dan dependennya 

Keputusan Menabung (Y). 

1.6 Desain Penelitian  

 Menurut (Fachruddin, 2009), desain penelitian adalah kerangka atau 

perincian prosedur kerja yang akan dilakukan pada waktu meneliti. Adapun 

bentuk desain penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 3.1: Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah dilapangan, Tahun 2021 
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 Kerangka desain penelitian di atas menjelaskan apakah variabel 

independen (pengetahuan (X1) dan pendapatan (X2), mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen yaitu keputusan menabung (Y). 

1.7 Hubungan Antar Variabel 

Gambar 3 : Hubungan Antar Variabel 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah dilapanga, Tahun 2021 

 Reduced form (Rumus Fungsi Statistik ) 
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Y = F (X)  
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Dik : Y = F (X) 
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1.8 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : 

1. Kuisoner, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau tidak 

langsung (Sugiyono , 2008). 

2. Wawancara, dalam hal ini bertujuan untuk dapat memperoleh data skunder 

yang bersumber langsung dari objek penelitian. 

1.9 Teknik Analisis Data 

 Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1.9.1 Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

  Menurut (Siregar, 2017, hal. 77), validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat kevalidtan atau kesahihan suatu instrumen. 

Apabila nilai r hitung > r tabel maka pertanyaan yang digunakan dalam 

penelitian itu dianggap valid. Sedangkan Apabila nilai r hitung < r tabel 

maka pertanyaan tersebut tidak valid atau gugur. Nilai r tabel dicari 

dengan degree of freedom (df) = n-2, dimana n adalah jumlah sampel dan 

alpha atau tingkat signifikan 0,05 atau 5% . 

2. Uji Reliabilitas, 

  Uji reliabilitas adalah pengujian yang menunjukkan apakah suatu 

instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya 

untuk mengungkap informasi di lapangan sebagai alat pengumpulan data. 
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Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu Apabila datanya memang 

benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kalipun diambil, tetap 

akan sama (Ghozali, 2013). Reliabel artinya, dapat dipercaya, jadi dapat 

diandalkan. Butir kuesioner dikatakan reliabel apabila cronbach’s alpha > 

0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika cronbach’s alpha < 0,60 (Sujarweni, 

2015, hal. 192). 

1.9.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

  Menurut (Ghozali, Imam, 2018, hal. 111), uji normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan 

dependennya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal yaitu 

distribusi tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan (Kurva normal). Pada 

pengujian normalitas dilakukan berdasarkan dengan hasil grafik normal P-

P Plot dan Kolmogorov Smirno dalam program SPSS dengan taraf 

probabilitas (sig) 0,05, apabila hasil uji menunjukan nilai probabilitas (sig) 

> 0,05, maka data berdistribusi normal, dan sebaliknya apabila nilai 

probabilitas (sig) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

  Menurut (Ghozali, Imam, 2018, hal. 105), uji multikolinearitas 

bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Model regresi yang baik memiliki model yang di dalamnya 

tidak terjadi multikolinieritas atau tidak terdapat korelasi di antara variabel 
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independen. Uji multikolinieritas dilihat dari nilai tolerance dan Variance 

Inflation Factor (VIF). Apalbla nila VIF < 10 berarti tidak terdapat 

multikolineritas. Jika nilai VIF > 10 maka terdapat multikolinieritas. 

Model uji regresi sebaiknya tidak terjadi multikolinieritas.  

3. Uji Heteroskedastisitas 

  Menurut (Ghozali, Imam, 2018, hal. 135), uji heteroskedastisitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan dan pengamatan 

lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

  Untuk menguji terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas maka dapat 

dilihat dari nilai koefisien korelasi Rank Spearman antara masing-masing 

variabel bebas dan penggangu. Apabila nila probabilitas (sig) > 0,05 maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas atau juga bisa melihat pada hasil Scater 

Plot yang menunjukan tidak terdapat pola tertentu seperti titik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, Imam, 2018, hal. 139) 

1.9.3 Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Linier Berganda  

  Menurut (Ghozali, Imam, 2018), analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk mencari arah dan seberapa besar pengaruh variabel bebas 

(independent) terhadap variabel terikat (dependen). Model analisis regresi 

berganda dapat dikatakan linier jika dinyatakan sebagai berikut : 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + .... + bn Xn. 
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keterangan :  

y = variabel terikat/ variabel dependen  

x = variabel bebas/ variabel independen  

1. Uji Ttest (Uji secara Individu) 

  Uji ini digunakan untuk menentukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individu dalam menerangkan 

variasi variabel dependen (Y) (Danang, 2012, hal. 119). 

  Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung > t 

tabel dengan taraf kesalahan alpha (α)= 0,05. Untuk menentukan df pada t 

tabel menggunakan rumus : t tabel (α/2 ; n-k-1). Dimana k adalah jumlah 

variabel (bebas dan terikat) sedangkan n adalah jumlah sampel. 

2. Uji Ftest (Uji secara serempak) 

  Uji ini dilakukan untuk melihat apakah variabel independen (X1 

dan X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Apabila nilai sig 

lebih kecil dari nilai derajat kepercayaan (sig < 0,05), dan apabila nilai 

Fhitung > Ftabel berarti H0 ditolak (Sugiyono, 2017, hal. 147).  

  Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dan F 

tabel dari tabel Anova output SPSS 25 dengan taraf kesalahan (α)=0.05. 

untuk menentukan df1 dan df2 pada Ftabel menggunakan rumus: df1= k-1 

dan df2 = n-k Dimana k adalah jumlah variabel (bebas dan terikat) dan n 

adalah jumlah sampel. 
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1.9.4 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

  Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui hubungan 

variabel bebas (pengetahuan dan pendapatan) secara serentak terhadap 

variabel terikat (keputusan menabung) Koefisien determinasi juga 

menunjukan sejauh mana kontribusi variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 – 1. Apabila 

nilai R2 yang mendekati 1 berarti kemampuan variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua infromasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Trihendardi, 2013., hal. 146). 

1.9.5 Uji Bivarat 

  Uji bivariat adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui 

keterkaitan dua variabel atau dengan kata lain untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara variable independent dan variable dependent 

(Notoatmodjo, 2018). Dalam uji bivariat ini dilakukan dengan 

menggunakan uji korelasi pearson yaitu bertujuan untuk mengetaui tingkat 

keratan hubungan anatar variabel yang dinyatakan dengan koefisien 

korelasi (r), dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai signfikansi < 

0,05 maka dinyatakan berkorelasi dan sebaliknya apabila nilai signifikansi 

> 0,05 maka tidak berkorelasi.  

1.9.6 Uji Reliabiliti Analisis 

  Uji reliability analisis dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui 

berapa jumlah indikator yang digunkan oleh peneliti dalam hasil penelitian 

ini. Dimana jika jumlah indikator yang dihasilkan pada uji reliabiliti 

analisis jumlahnya sesuai dengan indikator setiap variabel yang digunakan 
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dalam penelitian, maka dapat dikatakan hasil uji relibiliti analisis sudah 

sesuai dan tidak menyimapang. 

1.10 Definisi Operasional Variabel 

1. Pengetahuan (X1) 

  Menurut (Sunardi & Maftukhah , 2015), pengetahuan merupakan 

semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam 

produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk 

dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya 

sebagai konsumen. 

2. Pendapatan (X2) 

  Menurut (Maisur, Arfan, & Shabri, 2015), pendapatan adalah suatu 

jenis penghasilan yang diperoleh seseorang yang siap untuk dibelanjakan 

atau dikonsumsikan. Indikator tingkat pendapatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tingkat pendapatan. 

3. Keputusan (Y) 

  Menurut (Maski, 2010), keputusan adalah suatu pengakhiran 

daripada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk 

menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah 

tersebut, dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Sejalan dengan 

perilaku konsumen, maka pengambilan keputusan konsumen (consumer 

decision making) dapat didefinisikan juga sebagai suatu proses dimana 

konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan, dan 

memilih salah satu atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. 


