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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek dan Subjek Penelitian 

Menurut Arikunto (2010, hlm. 161) objek penelitian adalah variabel 

penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek dari 

penelitian ini terdiri dari variabel terikat (Y) yaitu persepsi nasabah terhadap bank 

syariah. Azwar (2012, hlm. 34) mendefinisikan subjek penelitian sebagai sumber 

utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang 

diteliti. Berdasarkan definisi tersebut, subjek dalam penelitian ini adalah nasabah 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Utama Bandung. 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menurut Margono 

(2004, hlm. 105-106) penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan 

keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Masih menurut Margono, pada 

penelitian kuantitatif dapat dilaksanakan juga sebagai penelitian deskriptif, 

penelitian deskriptif seperti diketahui dimaksudkan untuk memberikan ciri-ciri 

orang tertentu, kelompok-kelompok atau keadaan-keadaan. 

Selain itu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

penelitian deskriptif, menurut Sugiyono (2009, hlm. 11) penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 

suatu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. 

Sejalan dengan pendapat tersebut Sukardi (2013, hlm. 157) memaparkan 

bahwa penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan 

secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara 

tepat. Adapun langkah-langkah utnuk melaksanakan penelitian deskriptif  

menurut Sukardi (2013) adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan 

melalui metode deskriptif. 

2. Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. 
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3. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian. 

4. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. 

5. Menentukan kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian dan atau 

hipotesis penelitian. 

6. Mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam 

hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan 

instrumen pengumpul data, dan menganalisis data. 

7. Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan 

menggunakan teknik statistika yang relevan. 

8. Membuat laporan penelitian. (hlm. 158-159) 

Layaknya suatu penelitian kuantitatif, kegiatan studi deskriptif meliputi 

pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, serta diakhiri dengan 

kesimpulan yang didasarkan pada penganalisisan data tersebut. Metode deskriptif 

kuantitatif ini digunakan untuk mendeskripsikan persepsi nasabah Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Utama Bandung terhadap bank syariah. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi menurut Margono (2004, hlm. 118) adalah seluruh data yang 

menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. 

Burhan Bungin (2011, hlm. 109) lebih rinci menjelaskan tentang populasi sebagai 

keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, 

sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Utama Bandung yang 

berjumlah 20.744 orang nasabah. 

3.3.2 Sampel 

Riduwan (2010, hlm. 56) mendefiniskan sampel sebagai bagian dari 

populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. 

Hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Zuriah (2006, hlm. 119) 

bahwa sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh (master) yang 

diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. 

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random 

sampling yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak 
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tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2011 hlm. 

118). Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 40.774 orang yang 

merupakan nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Utama Bandung (data 

per agustus 2015), untuk menghitung sampel peneliti menggunakan rumus Slovin 

(dalam Siregar, 2011, hlm. 149) yaitu : 

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

Keterangan : 

n : Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

E : perkiraan tingkat kesalahan 

Menggunakan level signifikansi/tingkat kesalahan sebesar 10% didapatkan 

sampel sebesar : 

n = 
20.744

1+(20.744) 0,12 

n = 
20.744

1+(20.744 𝑥 0,01)
 

n = 
20.744

1+207,74
 

n = 
20.744

208,74
 

n = 99,52 

Dari hasil perhitungan diatas, sampel dibulatkan menjadi 100 responden. 

3.4 Operasional Variabel 

Bagi setiap variabel yang telah diidentifikasikan perlu dilakukan 

operasionalisasi, yaitu merumuskan definisi variabel secara operasional sehingga 

dapat diukur. Sebaik apapun konsep mengenai variabel yang kita perhatikan, 

tanpa operasionalisasi yang jelas, variabel itu tidak akan dapat diukur. Azwar 

(2012, hlm. 33) mendefinisikan operasionalisasi variabel yang artinya 

menerjemahkan konsep mengenai variabel yang bersangkutan kedalam bentuk 

indikator perilaku. 

Operasionalisasi variabel penelitian secara rinci diuraikan pada tabel 3.1 

dibawah ini : 
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi variabel 

3.5 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan 

sumber sekunder. 

1. Sumber primer menurut Sugiyono (2009, hlm. 156) adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari penyebaran angket (kuesioner) kepada nasabah 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Utama Bandung. 

2. Sumber sekunder masih menurut Sugiyono (2009, hlm. 156) yaitu sumber data 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data., misalnya lewat 

orang lain atau lewat dokumen. Sumber sekunder dalam penelitian ini 

Variabel Dimensi Indikator No. Item 

Persepsi konsumen 

adalah proses 

dimana seseorang 

mengorganisir dan 

mengartikan kesan 

dari panca indera 

dalam tujuan untuk 

memberi arti dalam 

lingkungan mereka. 

(Robbin dalam 

Syam, 2014) 

Keuntungan 

Relatif 

Besar porsi bagi hasil 

menyimpan dan 

menggunakan dana di bank 

syariah dibandingkan 

dengan tingkat suku bunga 

menyimpan dan meminjam 

dana di bank konvensional 

1, 2 

Keuntungan relatif dalam 

penggunaan prinsip-prinsip 

syariah oleh bank syariah 

3, 4 

Keuntungan relatif dalam 

hal pelayanan bank syariah 
5, 6, 7, 8, 

9 

Kompatibilitas Kesesuaian antara produk-

produk bank syariah 

dengan prinsip-prinsip 

syariah dan kebutuhan 

masyarakat 

10, 11, 12 

Kompleksitas Tingkat pengetahuan dan 

pemahaman nasabah 

terhadap produk-produk 

bank syariah. 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23, 24, 

25 

Triabilitas Tingkat pencarian 

informasi yang berkaitan 

dengan prinsip-prinsip 

dan produk perbankan 

syariah 

26, 27 
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diperoleh dari Jurnal Ilmiah, Tesis, Skripsi, Internet dan Buku-buku yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Riduwan (2010, hlm. 97) metode pengumpulan data ialah teknik 

atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode kuisioner/angket. Kuisioner/Angket yaitu daftar pertanyaan yang 

diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respon (responden) sesuai 

dengan permintaan pengguna. (Riduwan, 2010 , hlm. 99). Penelitian ini, 

menggunakan jenis angket tertutup yaitu angket yang disajikan dalam bentuk 

sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang 

sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang atau 

tanda ceklis. (Riduwan, 2010, hlm. 99-100). Dalam penelitian ini penulis 

menyebarkan angket kepada nasabah yang mengunjungi kantor cabang utama 

BSM kota Bandung selama satu bulan, dimulai tanggal 24 November 2015 

sampai 25 Desember 2015. 

3.7 Instrument Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner/angket. Menurut Suharsaputra (2012, hlm. 95) kuesioner/angket adalah 

instrument penelitian dalam bentuk pertanyaan yang biasanya dimaksudkan untuk 

mendapatkan informasi berkaitan dengan pendapat, aspirasi, persepsi, keinginan, 

keyakinan, dan lain-lain secara tertulis, dan apabila pertanyaan dan jawaban 

dilakukan secara lisan disebut wawancara. 

Kuesioner dipakai untuk menyebut metode maupun instrumen. Jadi dalam 

menggunakan metode angket/kuesioner instrumen yang dipakai adalah 

angket/kuesioner. Adapun keuntungan dari kuesioner itu sendiri menurut 

Arikunto (2010, hlm. 195) yaitu : 

1. Tidak memerlukan hadirnya peneliti 

2. Dapat dibagikan oleh responden menurut kecepatannya masing-masing, 

dan menurut waktu senggang responden. 

3. Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas, jujur dan tidak malu-

malu menjawab 
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4. Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi 

pertanyaan yang benar-benar sama. 

5. Studi literatur 

Pengukuran kuisioner/angket menggunakan skala likert. Menurut Riduwan 

(2010, hlm. 86), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. 

Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variabel kemudian sub variabel 

dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. 

Kemudian indikator-indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak 

untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang 

perlu dijawab oleh responden. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan 

skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang 

dapat berupa kata-kata seperti tabel dibawah ini : 

Tabel 3.2 

Skor atas jawaban kuesioner pernyataan positif dan pernyataan negatif 

 

Sumber : Riduwan (2010, hlm. 86) 

3.8 Pengujian Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi tentang variasi karakteristik variabel secara objektif, dalam hal ini 

Suharsaputra (2012, hlm. 98) menyatakan bahwa  

Kualitas data suatu penelitian ditentukan oleh kualitas instrumen yang 

digunakan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan diperlukan instrumen yang dapat 

dipertanggungjawabkan pula, dalam hubungan ini instrumen penelitian 

harus memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas agar penggunaannya 

Pilihan Jawaban 

Bobot 

Pernyataa

n Positif 

Bobot 

Pernyataan 

Negatif 

Sangat Setuju/ Sangat Sering 5 1 

Setuju/ Sering 4 2 

Ragu/ Kadang-kadang 3 3 

Tidak Setuju/ Pernah 2 4 

Sangat Tidak Setuju/ Tidak 

Pernah 
1 5 
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dalam suatu penelitian dapat menghasilkan data/informasi yang akurat dan 

objektif 

Berikut ini merupakan teknik-teknik yang dilakukan untuk menguji 

instrumen penelitian : 

3.8.1 Uji validitas 

Menurut Sugiyono (2011, hlm. 168) instrumen yang valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Lebih lanjut Sugiyono (dalam Riduwan, 2010) mengatakan bahwa  

Setelah pengujian konstruk selesai dari para ahli, maka diteruskan uji coba 

instrumen. Instrumen yang telah disetujui para ahli tersebut dicobakan pada 

sampel dari mana populasi diambil. Setelah data didapatkan dan 

ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan 

analisis faktor, yaitu dengan mengkorealsikan antara skor item instrumen 

(hlm. 109) 

Untuk pengujian validitas ini menggunakan program SPSS 16. Adapun 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

1. Tabulasi data 100 sampel ke dalam Microsoft excel 

2. Data yang sudah ditabulasikan di copy ke dalam data SPSS 

3. Klik Analyze  Correlate Bivariate 

4. Pada tampilan Bivariate Correlation klik semua variabel yang ada di 

sebelah kiri dipindah ke sebelah kanan. Lalu klik Ok. 

Dengan menggunakan taraf signifikan α = 0,05 koefisien korelasi yang 

diperoleh dari hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai dari tabel korelasi nilai 

r dengan derajat kebebasan (n-2) dimana n menyatakan jumlah banyaknya 

responden dimana : 

r hitung > r tabel = valid 

r hitung < r tabel = tidak valid 

Instrumen yang valid merupakan salah satu syarat untuk menghasilkan 

penelitian yang valid pula. Berikut hasil uji validitas dengan menggunakan alat 

bantu SPSS. 
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Tabel 3.3 

Uji validitas instrumen 

Indikator 

Variabel 
No Item r hitung r tabel Kriteria 

Keuntungan 

Relatif 

1 0,394 0,1966 Valid 

2 0,519 0,1966 Valid 

3 0,157 0,1966 Tidak Valid 

4 0,398 0,1966 Valid 

5 0,091 0,1966 Tidak Valid 

6 0,067 0,1966 Tidak Valid 

7 0,299 0,1966 Valid 

8 0,248 0,1966 Valid 

9 0,372 0,1966 Valid 

Kompatibilitas 
10 0,626 0,1966 Valid 

11 0,689 0,1966 Valid 

12 0,340 0,1966 Valid 

Kompleksitas 

13 0,761 0,1966 Valid 

14 0,841 0,1966 Valid 

15 0,793 0,1966 Valid 

16 0,793 0,1966 Valid 

17 0,814 0,1966 Valid 

18 0,831 0,1966 Valid 

19 0,830 0,1966 Valid 

20 0,832 0,1966 Valid 

21 0,860 0,1966 Valid 

22 0,824 0,1966 Valid 

23 0,797 0,1966 Valid 

24 0,781 0,1966 Valid 

25 0,502 0,1966 Valid 

Triabilitas 26 0,440 0,1966 Valid 

27 0,306 0,1966 Valid 

Sumber : Lampiran 04 (data diolah) 

3.8.2 Uji reliabilitas 

Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu instrumen 

penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

Teknik atau rumus ini digunakan untuk menentukan apakah suatu instrumen 

penelitian ini reliabel atau tidak, bila jawaban responden yang diinterpretasikan 

penilaian sikap. Dalam penelitian ini untuk menguji reliabilitas suatu instrument 

menggunakan SPSS 16.  
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Adapun langkah-langkah untuk menguji reliabilitas instrumen melalui SPSS 

16 yaitu sebagai berikut : 

1. Tabulasi data 100 sampel ke dalam Microsoft excel 

2. Data yang sudah ditabulasikan di copy ke dalam data SPSS 

3. Klik Analyze  Scale  Reliability Analysis 

4. Pada kotak dialog Reliability Analysis klik variabel yang ada di sebelah kiri 

dipindah ke sebelah kanan. 

5. Pada menu Statistic centang scale if item deleted 

6. Klik Continue 

7. Lalu klik Ok. 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan 

teknik ini, bila Cronbach's Alpha atau r hitung > r tabel. Namun sebaliknya jika bila 

Cronbach's Alpha atau r hitung < r tabel maka instrument tidak reliable. 

Tabel 3.4 

Uji reliabilitas instrumen 

Indikator 

Variabel 
No Item r hitung r tabel Kriteria 

Keuntungan 

Relatif 

1 0.917 0,1966 Reliabel 

2 0.915 0,1966 Reliabel 

3 0.918 0,1966 Reliabel 

4 0.916 0,1966 Reliabel 

5 0.917 0,1966 Reliabel 

6 0.919 0,1966 Reliabel 

7 0.917 0,1966 Reliabel 

8 0.917 0,1966 Reliabel 

9 0.917 0,1966 Reliabel 

Kompatibilitas 
10 0.913 0,1966 Reliabel 

11 0.911 0,1966 Reliabel 

12 0.917 0,1966 Reliabel 

Kompleksitas 

13 0.909 0,1966 Reliabel 

14 0.908 0,1966 Reliabel 

15 0.908 0,1966 Reliabel 

16 0.908 0,1966 Reliabel 

17 0.908 0,1966 Reliabel 

18 0.908 0,1966 Reliabel 
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19 0.909 0,1966 Reliabel 

20 0.908 0,1966 Reliabel 

21 0.908 0,1966 Reliabel 

22 0.908 0,1966 Reliabel 

23 0.909 0,1966 Reliabel 

24 0.910 0,1966 Reliabel 

25 0.914 0,1966 Reliabel 

Triabilitas 26 0.915 0,1966 Reliabel 

27 0.916 0,1966 Reliabel 

Sumber : Lampiran 05 (data diolah) 

3.9 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan 

menggunakan analisis deskriptif. Menurut Riduwan & Akdon (2007, hlm. 27) 

analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan suatu data yang akan 

dibuat baik sendiri maupun secara kelompok. Riduwan menambahkan, tujuan 

analisis deskriptif untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki 

atau diteliti. 

3.9.1 Distribusi frekuensi 

Perhitungan data dengan distribusi frekuensi ini dapat dilakukan dengan 

menghitung frekuensi data tersebut kemudian dipresentasikan. Frekuensi tersebut 

juga dapat dilihat penyebaran presentasenya, yang oleh kebanyakan orang dikenal 

dengan frekuensi relatif (Bungin, 2010, hlm. 171). Untuk menghitung sebaran 

presentase dari frekuensi tersebut peneliti menggunakan aplikasi SPSS 16 dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Tabulasi data 100 sampel ke dalam Microsoft excel 

2. Data yang sudah ditabulasikan di copy ke dalam data SPSS 

3. Klik Analyze  Descriptive Statistics  Frequencies 

4. Pada kotak dialog Frequencies klik variabel yang ada di sebelah kiri dipindah 

ke sebelah kanan. 

5. Lalu klik Ok. 
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Untuk lebih jelas dapat juga data distribusi frekuensi tersebut dideskripsikan 

dengan menggunakan grafik. Biasanya deskripsi distribusi frekuensi melalui 

garfik dibuat dalam bentuk histogram, poligon, ogive, dan serabi (Bungin, 2010, 

hlm. 172) 

3.9.2 Pengkategorian menggunakan metode succesive interval (MSI) 

Untuk mengetahui dan mengolah data dari kuesioner yang disebar maka 

dilakukanlah langkah-langkah sebagai berikut (Sonia, 2015): 

a) Melakukan tabulasi data dengan menggunakan program Microsoft Excel yaitu 

dengan memasukan data asli berdasarkan hasil di lapangan yang telah dijawab 

oleh responden. 

b) Menghitung skor minimum dan skor maksimum dari bobot instrumen sebagai 

berikut: 

SMI  = ST x JB x JR 

Keterangan: 

ST = skor tertinggi/ skor terendah 

JB = jumlah butir pernyataan 

JR = jumlah responden 

c) Menghitung nilai Mean sebagai berikut: 

Mean = ½ x SMI 

d) Menghitung Standar Deviasi: 

SD = 1/3 x Mean 

e) Menentukan kategori  

Pengkategorian 

>Mean + 1,5 (SD) Sangat Setuju/ Sangat Sering 

Mean + 1,5 (SD) Setuju/ Sering 

Mean + 0,5 (SD) Ragu/ Kadang-kadang 

Mean - 0,5 (SD) Tidak Setuju/ Pernah 

Mean - 1,5 (SD) 
Sangat Tidak Setuju/ Tidak 

Pernah 

(Riduwan, 2010) 

3.9.3 Tabulasi silang (Crosstabs) 

Menurut Riduwan dan Akdon (2007, hlm. 48) cara untuk menganalisis 

hubungan atau pengaruh satu variabel terhadapvariabel yang lain diantaranya 
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kedua variabel tersebut harus diperiksa secara menyeluruh dan serempak, hal ini 

digunakanlah metode tabulasi silang (crosstabs). Imam Ghozali (dalam Nasution, 

2006, hlm. 73) analisis tabulasi silang pada prinsipnya menyajikan data dalam 

bentuk tabulasi yang meliputi baris dan kolom data untuk penyajian crosstab 

adalah berskala nominal atau kategori. Darmawan Wibisono (dalam Nasution, 

2007) menyebutkan 

Tujuan dari dilaksanakannya tabulasi silang adalah untuk mengidentifikasi 

perbedaan-perbedaan di antara grup-grup tersebut dan membuat 

perbandingannya. Bentuk analisis ini juga memungkinkan untuk 

menentukan jenis hubungan antara dua variabel. Hasil penelitian yang 

disajikan dalam bentuk tabulasi silang akan membantu mengklarifikasi 

penemuan-penemuan yang ada dalam suatu penelitian (hlm. 73). 

Adapun langkah-langkah untuk menguji reliabilitas instrumen melalui SPSS 

16 yaitu sebagai berikut : 

1. Tabulasi data 100 sampel ke dalam Microsoft excel 

2. Data yang sudah ditabulasikan (baik jawaban skala likert responden maupun 

data jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan responden) di copy 

ke dalam data SPSS 

3. Klik Analyze  Descriptive Statistics  Crosstabs 

4. Pada kotak dialog Crosstabs klik variabel yang ada di sebelah kiri dipindah ke 

sebelah kanan, ada variabel yang dimasukkan di row dan ada yang dimasukkan 

di column. 

5. Pada menu Statistic centang Chi-square 

8. Klik Continue 

9. Lalu klik Ok. 

 


