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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis metode 

penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung 

dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data 

numerikal (angka-angka) yang diolah dengan metode statistik. Pada 

dasarnya pendekatan kuantitatif dilakukan pada jenis penelitian 

inferensial dan menyandarkan kesimpulan hasil penelitian pada suatu 

probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode 

kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok, 

signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti atau signifikansi 

pengaruh antar variabel yang diteliti. Pada umumnya, penelitian 

kuantitatif merupakan penelitian dengan jumlah sampel besar. 

3.2. Waktu Dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal, 08 Juni 2021 sampai 

dengan tanggal 10 Agustus 2021.  

3.2.2 Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di kampus Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kendari. 
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3.3. Populasi, Sampel dan Teknik pengambilan sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh mahasiswa 

IAIN Kendari yang menggunakan layanan BSI Mobile dengan 

jumlah 6.227 mahasiswa. (PDDikti) 

3.3.2 Sampel  

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil 

sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi 

(Ridwan 2012,h.64). Jumlah sampel dalam penelitian ini 

ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. 

Penentuan jumlah sampel dari populasi ini menggunakan 

rumus slovin sebagai berikut : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁. (𝑒)2 
 

𝑛 =
6.227

1 + 6.227. (0,1)2 
 

𝑛 =
6.227

1 + 6.227. (0,01) 
 

𝑛 =
6.227

1 + 62,3
   

𝑛 = 6.227/63,3 = 98 

 

Jadi sampel yang peneliti gunakan sebanyak 98. 
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3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik Non Probability dengan metode incidental sampling, yaitu 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai 

sumber data. Penelitian menggunakan angket/koesioner secara 

langsung di berikan kepada seseorang yang menjadi sampel. 

3.4.  Data dan Sumber Data 

3.4.1. Data Primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

suatu organisasi atau perorangan lansung dari objeknya. Pengumpulan 

data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset 

yang sedang diteliti. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari 

teknik kuesioner, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau peryataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab.  

Tabel 3.1 Skala likert 

Kode Kriteria Nilai 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

C Cukup 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS 
Sangat Tidak 

Setuju 
1 
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3.4.2 Data Sekunder  

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dalam bentuk 

yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, 

biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini 

sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan 

demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini 

secara spesifik. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari 

studi jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel yang didapat dari situs 

internet. 

3.5. Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

3.4.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab suatu perubahan atau timbulnya variabel terikat 

(dependent). Variabel bebas dalam penelitian ini yakni Kepercayaan 

(X1), Kemudahaan (X2) Dan Kepuasan (X3) 

3.4.2 Variabel Terikat ( Dependent Variable ) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Adapun variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah minat mahasiswa menggunakan BSI Mobile 

(Y) di BSI KC Kendari. 
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3.6. Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Metode Angket/kuesioner 

Angket/kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. 

(Suryani, 2015) Kuesioner dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa 

rujukan yang kemudian diolah dalam bentuk pertanyaan. Kuesioner ini 

disebar kepada responden dengan secara lansung. 

3.5.2 Dokumentasi 

Penggunaan dokumentasi yaitu sebagai alat pelengkap 

mendokumentasikan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti dan 

juga dapat sebagai bukti peneliti memotret yang terjadi dilapangan. 

Alat yang digunakan dalam dokumentasi ini adalah kamera handphone. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Untuk melakukan uji kualitas data, maka peneliti menggunakan uji 

validitas dan reliabilitas. 

3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali: 2013). Instrumen yang valid 

berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) 

itu valid. Alat ukur haruslah memiliki akurasi yang baik terutama 

apabila alat ukur tersebut digunakan sehingga validitas akan 
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meningkatkan bobot kebenaran data yang diinginkan peneliti (Bungin: 

2011). Perhitungan ini akan dilakukan dengan menggunakan bantuan 

komputer program IBM SPSS Ver.25 (Sofyar siregar:2014). Pada setiap 

butir pertanyaan di uji validitas. Hasil r hitung kita bandingkan dengan 

rtabel dimana df = n-2 dengan sig 5%  jika rtabel < rhitung maka dikatakan 

valid (Wiratna Sujarweni:2015). 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Penelitian reliabel ini menggunakan pengukuran dengan cara 

One Shot atau pengukuran hanya dilakukan sekali dan kemudian 

hasilnya dibandingkan dengan lain atau mengukur korelasi antar 

jawaban pertanyaan. Mengukur rebilitas dilakukan dengan uji statistik 

Cronbach Alpha (a). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha (a) > 0,60. (Nasutiaon:2012) 

1) Lebih dari 0,8 reliabel 

2) 0,7 – 0,8 baik 

3) 0,6 – 0,7 dapat diterima 

4) Kurang dari 0,6 tidak reliable 

Pengambilan keputusan berdasarkan jika nilai Alpha melebihi 

0,60 maka pertanyaan variabel tersebut reliable dan jika nilai Alpha 

kurang dari 0,60 maka pertanyaan variabel tersebut tidak reliable. 

(Imam Ghozali: 2013). 
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3.8 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan pengujian 

asumsi klasik lebih dulu supaya data sampel yang diolah dapat benar-

benar mewakili populasi secara keseluruhan. Uji asumsi klasik dalam 

penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji 

heterokedastisitas. 

3.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah dalam penelitian memiliki sebaran distribusi normal atau 

tidak(Ridwan Susanto:2013). Uji normalitas ini menggunakan teknik 

Kolmogrov-Smirnov yang terdapat pada SPSS. Jika variabel residual 

tidak terdistribusi normal, maka uji statistik t dan F menjadi tidak valid. 

Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi > 0,05 

(Wiratna Sujarweni:2015). 

3.7.2 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah korelasi antara variabel independen satu 

dengan yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen (Ghozali: 2011). Dasar 

pengambilan keputusan uji multikolinearitas ada 2 cara yaitu melihat 

nilai tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai 

tolerance < 0,10 maka artinya  terjadi multikolinearitas pada data yang 

di uji. Sebaliknya jika nilai tolerance > 0,10 dan  nilai VIF < 10,00 

maka tidak terjadi multikolinearitas, sebaliknya jika nilai VIF > 10,00 

maka terjadi multikolinearitas. 
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3.7.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Dasar analisisnya 

adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (gelombang, menyempit kemudian 

menyebar), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. 

Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di 

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

heterokedastisitas. (Ghozali, 2013:139). 
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3.9 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah suatu prosedur yang berdasarkan pada buku 

sampel dan teori probabilitas yang dipakai untuk menentukan apakah 

hipotesis yang bersangkutan  merupakan pernyataan yang wajar dan 

maka dari itu tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan maka 

dari itu harus ditolak. Uji hipotesis dilakukan untuk menguji adanya 

pengaruh kepercayaan, kemudahan, dan kepuasaan terhadap minat 

mahasiswa IAIN Kendari menggunakan BSI Mobile. 

3.8.1 Model regresi linear berganda 

Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan, 

kemudahan dan kepuasan terhadap minat mahasiswa IAIN Kendari 

menggunakan layanan BSI Mobile. Uji regresi berganda yang 

digunakan, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai 

berikut: 

Rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

                     

Keterangan: 

Y = Minat mahasiswa 

B = Koefisien regresi 

X1 = Kepercayaan 

X2 = Kemudahan 

X3 = Kepuasan 

𝒂 = Angka konstanta dari understandarized coefficient  

E = Standar Eror 

𝒀 = 𝒂 + 𝒃1X1+b2X2+b3X3  + e 
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3.8.2 Uji Parsial (Uji-T) 

Uji t membandingkan nilai rata-rata satu sama lain untuk 

menentukan adanya signifikansi statistik (Morissan: 2015). Uji t pada 

dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan 

atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali: 2007). 

Hasil pengujian terhadap t-statistik adalah : 

1. Jika sig < α, t hitung > t table dan koefisien β positif, maka hipotesis 

diterima. 

2. Jika sig > α, t hitung > t table dan koefisien β negatif, maka hipotesis 

ditolak. 

3. Jika sig > α, t hitung < t table, maka hipotesis ditolak. 

3.8.3 Uji Simultan (Uji-F) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

(independen) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel terkait 

(dependen). Uji F bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh kepercayaan, kemudahaan dan kepuasan terhadap minat 

mahasiswa menggunakan BSI Mobile. 

3.8.4 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) adalah untuk mengukur seberapa besar 

pengaruh kepercayaan, kemudahan dan kepuasan terhadap minat 

mahasiswa IAIN Kendari dalam mengguanakan BSI Mobile. 

 


