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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif 

untuk mejelaskan fenomena yang terjadi disertai dengan data statistik,  

karakter dan hubungan yang dimiliki antar variabel. Penelitian kuantitatif 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis dan bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. (Sugiyono, 2014: 13) 

B. Jenis Variabel 

Variabel independen (X) atau sering disebut sebagai variabel stimulus, 

prediktor, antecedent. dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas, 

yakni variabel yang akan atau tidak akan berpengaruh dan menjadi sebab 

timbulnya variabel dependen. (Sugiyono, 2014: 59) 

Variabel dependen (Y) sering disebut juga sebagai variabel output, 

kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel 

terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang akan dipengaruhi oleh 

variabel bebas. (Sugiyono, 2014: 59) 
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Pada penelitian ini variabelnya meliputi variabel independen (X) dan 

variabel dependen (Y). Variabel X nya terdiri dari: sikap (X1), norma 

subjektif (X2), dan kontrol perilaku (X3), sedangkan variabel Y nya adalah 

niat. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan 

dipelajari sehingga dapat menjadi variabel yang akan diukur. Definisi 

operasional menjelaskan cara mengoperasikan konstrak sehingga dapat 

dijadikan acuan penelitian lain untuk replika dengan cara yang sama atau 

penambahan konstruk lain. (Sugiyono, 2012: 31) 

Pada penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel niat (Y) 

dan variabel, sikap, norma subjektif, dan Kontrol perilaku sebagai variabel 

(X) dengan konstruk variabel sebagai berikut: 

1. Niat siswa (Y) 

Niat dapat diartikan sebagai keinginan dan rencana individu untuk 

melakukan perilaku. Niat siswa dalam hal melanjutkan studi keperguruan 

tinggi berarti keinginan dan rencana siswa untuk melanjutkan studi 

keperguruan tinggi dengan jurusan yang sama. Indikator niat pada 

penelitian ini adalah keinginan dan rencana siswa untuk melanjutkan 

studi dengan jurusan perbankan syariah. 

2. Sikap siswa(X1)  

Sikap dapat diartikan sebagai tanggapan, kepercayaan dan 

keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang bermanfaat atau tidak dan 
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menguntungkan atau tidak untuk dilakukan. Indikator-indikator Sikap 

pada niat siswa adalah sebagai berikut: 

a. Belief Strenght yaitu kepercayaan responden  pada motivasi 

instrinsik, prospek karir, dan lapangan kerja yang akan didaptkannya 

nanti 

b. Outcame evaluation yakni besarnya tigkat harapan responden pada 

motivasi instrinsik, prospek karir dan lapangan kerja. 

3. Norma Subjektif pada niat siswa(X2) 

Norma subjektif merupakan pengaruh dari pihak pemberi arahan 

terhadap seseorang  dalam melakukan tindakan tertentu. Jika pemberi 

arahan berpandangan bahwa suatu perilaku ini dapat memberi manfaat 

pada siswa maka mereka akan memberi arahan dan ketika kemudian 

siswa berpendapat yang sama dengan pemberi acuan maka hal ini akan 

dapat meningkatkan niat siswa, begitu juga sebaliknya. Penelitian ini 

mengambil pemberi acuan secara umum seperti keluarga, teman dan 

guru sebagai konstruk pada variabel ini: 

a. Normative belief adalah kepercayaan individu terhadap saran yang 

diberikan oleh keluarga,temab, dan guru, terkait dengan niat siswa 

untuk melanjutkan studi keperguruan tinggi dengan jurusan yang 

sama. 

b. Motivation to comply yaitu seberapa kuat kepercayaan yang dimiliki 

individu terhadap saran yang diberikan keluarga, teman dan guru. 
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4. Kontrol perilaku persepsian pada niat siswa (X3) 

Kontrol perilaku persepsian merupakan perasaan invidu terhadap 

mudah atau sulitnya suatu perilaku yang akan dilakukannya. Variabel ini 

berasumsi bahwa Kontrol perilaku persepsian memiliki pengaruh 

terhadap niat siswa untuk melanjutkan studi lanjut dengan jurusan yang 

sama. Kontrol perilaku merupakan hasil dari kepercayaan dari kontrol 

diri dan besarnya kekuatan terhadap kepercayaan itu. Dalam penelitian 

ini konstruk yang diambil meliputi: 

a. Control belief  merupakan kepercayaan terhadap faktor yang 

memfasilitasi atau mengahalangi seperti informasi, biaya dan 

kesempatan siswa untuk melanjutkan studi keperguruan tinggi 

dengan jurusan yang sama. 

b. Power konntrol diartikan sebagai tingkatan seberapa besar faktor-

faktor kontrol mempengaruhi niat siswa untuk melanjutkan studi 

dengan jurusan yang sama. 

Konstruk variabel pada penelitian ini akan dikembangkan pada 

kuesioner dalam bentuk item pernyataan dengan menggunakan skala liker 

modifikasi dengan empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak setuju (STS). 

D. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pada siswa di Yogyakarta (SMKN 1 

Bantul, SMK Muhammadyah Wonosari Dan SMK Muhammadiyah Pakem) 

siswa kelas XI dan XII jurusan perbankan syariah di Yogyakarta. 
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E. Jenis Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuesioner atau data primer. Data primer adalah data yang didapat dari sumber 

pertama (responden) yaitu berupa hasil angket dan wawancara. Data primer 

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung 

dari sumber datanya. Data primer meliputi hasil angket yang diberikan 

kepada siswa. 

F. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek 

dan subyek yang memiliki karakteristik yang ditentukan peneliti untuk 

dipelajari sehingga dapat disimpulkan (Sugiyono, 2014: 115). Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa jurusan perbankan syariah kelas XI dan 

XII di SMKN 1 Bantul, SMK Muhammaiyah Wonosari, SMK 

Muhammadiyah Pakem, yang berjumlah 154 orang. 

Tabel 3.1 Data Jumlah Siswa 

Kelas SMKN 1 

Bantul 

SMK 

Muh. 

Pakem 

SMK 

Muh. 

Wonosari 

Jumlah 

XI 32 siswa 11 Siswa 31 Siswa 74 Siswa 

XII 33 Siswa 15 Siswa 32 Siswa 80 Siswa 

Sumber: Data diolah, 2017. 
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Pemilihan populasi tersebut karena siswa kels XI dan XII adalah 

siswa yang dianggap sudah lebih paham tentang pilihan karir atau studi 

lanjut yang akan dilakukan. Sehingga memiliki sikap pada pemilihan 

studi keperguruan tinggi khususnya dengan jurusan yang sama. Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah: 

1) Populasi daerah dari penelitian ini yaitu Kota Yogyakarta  

2) Populasi obyek dari penelitian ini adalah: 

a. Siswa SMK 

b. Jurusan Perbankan Syariah 

c. Kelas XI dan XII 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh suatu populasi, (Sugiyono, 2014: 116). Ukuran sampel 

yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. 

Pada penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan teknik 

non probability dengan tekhnik purposive sampling yaitu teknik yang 

diambil dengan pertimbangan karakteristik tertentu. (Sugiyono, 2014: 

122)  

Dengan penentuan karakteristik responden sebagai berikut: 

a. Siswa kelas XI dan XII  

b. Jurusan Perbankan Syariah di Yogyakarta 

c. Memilki rencana untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi 

a. Hadir disekolah pada saat penelitian berlangsung 
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G. Teknik Pengumpul Data 

Dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik 

pengumpul data yaitu: observasi, angket/ kuisioner,wawancara dan 

dokumentasi. 

a. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada obyek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Metode 

observasi pada penelitian ini yaitu secara langsung mengamati, 

mencermati, dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian pada 

siswa jurus perbakan syariah seperti gambaran umun tentang sekolah, 

tahun berdiri jurusan, serta gambaran masalah yang berkaitan dengan 

data atau informasi yang dibutuhkan pada penelitian.  

b. Angket/ kuesioner 

Angket adalah tekhnik pengambilan data pada responden dengan 

memberikan pernyataan atau pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh 

responden (sugiyono, 2014: 199) 

Dalam penelitian ini angket akan ditujukan kepada siswa perbankan 

syariah di Yogyakarta dengan tujuan untuk memperoleh data tentang niat 

siswa perbankan syariah di Yogyakarta untuk melanjutkan studi 

keperguruan tinggi dengan jurusan yang sama. Dan pertanyaan 

pertanyaan dalam angket akan digunakan tekhnik tertutup dengan skala 

likert. 
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c. Wawancara 

Wawancara merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara 

verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi 

atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu. (Wiriamadja, 2008: 117). 

Adapun teknik wawancara akan diajukan kepada (1) ketua jurusan 

Perbankan syariah masing masing sekolah (2) siswa jurusan perbankan 

syaria . Wawancara kepada ketua jurusan guna untuk memperoleh data 

tentang banyaknya siswa, jumlah smk perbankan syariah dan seluk beluk 

adanya jurusan perbankan syariah dan kondisisnya saat ini. Adapun 

wawancara pada siswa perbankan syariah guna untuk mendapatkan 

informasi tentang niat mereka melanjutkan studi pada jurusan perbankan 

syariah untuk lebih menguatkan data hasil penyebaran angket/ kuesioner. 

d. Dokumentasi 

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau 

peristiwa pada waktu yang lalu.  (Wiriamadja, 2008: 123). Teknik 

dokumentasi dengan cara menelusuri atau melacak data dari dokumen 

terkait dengan tema penelitian. 

5. Tekhnik Analisa Data  

a. Uji Kualitas Instrumen 

1) Uji Validitas 

Uji Validitas adalah untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuisioner. Dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 
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kuisioner tersebut. Pengukuran validitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode korelasi person yaitu 

dengan cara mengkorelasi skor item dengan total skornya. Skor total 

adalah penjumlahan seluruh item satu variabel. (Priyanto, 2014:51) 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kosnsistensi alat 

ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Metode yang sering 

digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala likert adalah 

cronban’ch Alpha. Menurut Sekaran (1992) dalam Priyanto 

(2014:64), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 

0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. 

b. Uji Asumsi Klasik 

1) Normalitas  

Uji normalitas merupakan pengujian untuk melihat hasil data 

dalam model regresi, terdapat variabel pengganggu atau tidak. 

Regresi yang yang baik yakni regresi yang berdistribusi normal. 

(Ghazali, 2011: 160) 

2) Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, 

maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal 
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adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol (Ghozali, 2011: 105). 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas pada 

model regresi dapat dilihat dengan beberapa cara: (Ghazali, 2011: 

105) 

a. Nilai R² yang dihasilkan oleh model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen 

banyak yang tidak memiliki nlai signifikansi terhadap 

pengaruhnya pada varibel dependen. 

b. Menganalisa korelasi variabel variabel independen. Jika antar 

variabel memiliki korelasi yang cukup tinggi yang pada 

umumnya memiliki nilai 0,90, maka hal ini merupakan indikasi 

terjadinya multikolinearitas. Namun tidak adanya korelasi yang 

tinggi tidak berarti model terbebsar dari multikolinearitas. Karena 

keadaan multiolinearitas juga dapat disebabkan oleh adanya efek 

kombinasi pada dua atau lebih variabel independen. 

c. Mutikolinieritas dapat juga dapat dilihat pada nilai tolerance dan 

variance inflation factor (VIF). Nilai Tolerance dan dan VIF  

dapat menunjukan variabel independen manakah yang dapat 

dijelaskan variabel independen lain. 

3) Heteroskedastisitas 

Uji hetroskedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi 

untuk melihat terjadi kesamaan variance suatu pengamatan 
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dengan pengamatan lain ataukah tidak, pengamatan yang tetap 

maka terjadi homoskedastisitas dan jika tidak tetap berarti terjadi 

heteroskedastisitas. model regresi yang baik adalah yang tidak 

terjadi heteroskedastisitas dan berstatus homoskedastisitas. 

(Ghazali 2011:  139) 

c. Analisis Regresi Linier Berganda 

1) Uji R
2 

(Koefisien Determinan) analisis ini bertujuan untuk 

mengukur berapa jauh kemampuan suatu model menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai koefesien determinasi adalah 

anatara nol dan satu. Jika nilai R² yang dimilki model kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen terbatas. Tapi jika nilai 

yang dimiliki mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi dalam 

memngukur variabel dependen. (Ghazali, 2011: 197)  

2) Uji t test (Uji secara Individu) Uji ini digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh yang diberikan variabel independen pada 

variabel dependen. Langkah penentuan kesimpulan uji secara 

individu ini dapat dilihat sebagai berikut: (Bawono, 2006:91) 

a. Menentukan hipotesis 

Ho:β1═ 0, artinya variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen  

Ho:β1≠ 0, artinya variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen 
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b. Menentukan t tabel dengan menggunakan tingkat ɑ 5% dan 

derajat kepercayaan (dk) ═ɑ/2, n-k. 

c. Pengambilan keputusan  

Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima, artinya tidak ada 

pengaruh yang signifikan.Jika t hitung ≥ t tabel maka Ho 

ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan. 

3) Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan atau uji secara bersama-sama dilakukan untuk 

melihat pengaruh variabel indepen dalam model apakah secara 

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah semua 

parameter dalam model sama dengan nol, atau: (Ghazali, 2011: 98) 

Ho : b1 = b2 =.....=bk = 0 

Artinya. Apakah semua variabel independen bukan 

merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Hipotesis alternatifnya (Ha) tidak semua parameter secara simultan 

sama dengan nol, atau: 

Ha : b1 ≠ b2 = ..... = bk ≠ 0 

Artinya. Semua variabel independen secara simultan 

merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria 

pengambilan keputusan sebagi berikut: (Ghazali, 2011: 98) 
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a) Quick look : bila nilai F besar daripada 4 maka Ho dapat ditolak 

pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain kita menerima 

hipotesis alternatif , yang menyatakan bahwa semua variabel 

independen secara serentak  dan signifikan mempengaruhi 

variabel dependen. 

b) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F tabel. 

Bilai nilai F hitung memiliki nilai lebih besar dari pada nilai F 

tabel, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


