
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif,

yaitu merupakan metode pemaparan suatu fakta yang kemudian dianalisis

guna menghasilkan suatu kesimpulan dari data yang telah diolah. Penelitian

kuantitatif adalah metode untuk melakukan tes atau uji terhadap teori tertentu

menggunakan cara melihat hubungan antarvariabel yang digunakan.

Variabel-variabel tersebut kemudian di olah, kemudian data yang terdiri dari

angka-angka dapat dianalisis berdasarkan perhitungan statistik. Metode

kuantitatif ini merupakan metode penelitian yang penggunaan angkanya relatif

banyak, mulai pada saat pengumpulan data, analisis data, dan juga tampilan

output dari hasil data tersebut juga disajikan dalam angka. Begitu pula saat

berada di tahap akhir, penelitian kuantitatif akan lebih banyak disertai dengan

tambahan tampilan tabel ataupun grafik lainnya sebagai penguat hasil olahan

data. (Simamora, 2002 : 86)

B. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data

sekunder. Yangdimaksud dengan kedua data tersebut yaitu (Umar, 2004 : 42) :

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau

sumber utama individu atau perorangan maupun kelompok seperti hasil



dari interview atau hasil dari jawaban kuisioner yang telah dilakukan. Pada

penelitian ini data primer akan diperoleh dari hasil wawancara (interview)

dan pengisian kuisioner yang dilakukan oleh beberapa pedagang pasar

yang dijadikan sampel penelitian.

2. Data sekunder adalah hasil data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan

ditampilkan baik oleh pihak pengumpul dan pengolah data primer tersebut

secara langsung atau juga bisa bersumber dari pihak lainnya. Dalam

penelitian ini data sekunder akan didapatkan dari hasil olahan data yang

telah dikumpulkan dan telah dilakukan uji statistiknya.

C. TeknikPengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara yang dilakukan guna

mengumpulkan data dari suatu penelitian yang dilakukan. Adapun teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Penelitian lapangan (observasi)

Pada saat pengumpulan data menggunakan teknik penelitian lapangan,

dilakukan dengan cara datang dan melihat secara langsung objek penelitian

yang akan diteliti guna mendapatkan data primer dengan melakukan

wawancara kepada responden yang bersangkutan secara langsung terkait

kegiatan penelitian yang akan dilakukan.

2. Survey angket (kuisioner)



Kuisioner adalah daftar pertanyaan yang terstruktur dan terdapat

alternatif jawaban yang telah disediakan oleh peneliti sehingga responden

yang dijadikan sampel hanya tinggal memilih jawaban sesuai dengan

argumen pribadinya. Dalam penelitian ini, pengukuran kuisioner yang

diajukan menggunakan skala likert, yaitu skala yang berisi 4 (empat)

tingkat jawaban dengan pilihan sebagai berikut (Suyanto, 2011 : 60-61) :

Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi skor 1

Tidak Setuju (TS) : diberi skor 2

Setuju (S) : diberi skor 3

Sangat Setuju (SS) : diberi skor 4

Dalam kuisioner penelitian yang diajukan memuat beberapa aspek

pertanyaan, yang pertama mengenai data responden yang berisikan nama,

jenis kelamin, usia, pekerjaan serta domisili. Setelah itu juga diajukan

pertanyaan umum kepada responden mengenai pengetahuan dasar tentang

gadai emas, seperti apakah responden tersebut mengetahui produk gadai

emas di perbankan syariah, darimana responden mengetahui produk gadai

emas tersebut serta apa kegunaan responden melakukan transaksi gadai

emas di perbankan syariah. Selain itu peneliti juga mengajukan indikator

indikator yang terkait dengan variabel independen dan dependen yang

akan diuji, indikator pernyataan nomor 1-7 memuat pernyataan mengenai

variabel lokasi, indikator pernyataan nomor 8-13 memuat pernyataan



mengenai variabel biaya, indikator pernyataan nomor 14-20 mengandung

pernyataan mengenai variabel syariah, serta indikator pernyataan nomor

21-35 memuat indikator minat masyarakat dalam memilih produk gadai

emas di perbankan syariah.

3. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengambilan data menggunakan cara

membaca dan memahami bahan data yang terdapat dari berbagai sumber

referensi serta mengambil teori ataupun argumen yang bersangkutan

dengan penelitian yang akan ditulis yang terdapat pada buku buku, jurnal,

artikel atau karya ilmiah lainnya.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan total dari keseluruhan subjek analisa. Pada

penelitian ini populasi yang digunakan oleh peneliti adalah masyarakat

(pedagang) di Pasar Beringharjo dan Pasar Kranggan Yogyakarta. Jadi

seluruh masyarakat yang ada di Pasar Beringharjo dan Pasar Kranggan

merupakan bagian dari populasi penelitian. (Singarimbun dan Effendi,

2008 : 152)

2. Sampel



Sampel merupakan bagian dari populasi. Populasi berisikan data yang

relatif besar sehingga tidak memungkinkan apabila dilakukan penelitian

terhadap semua subjek tersebut, sehingga penelitian yang dilakukan oleh

peneliti hanya terhadap sampelnya saja. Pengambilan sampel pada

penelitian ini menggunakan metode random sampling yaitu pengambilan

sampel yang dilakukan secara acak tanpa adanya kriteria khusus yang

membatasi. Sampel yang diambil pada penelitian ini melibatkan masing

masing 50 (lima puluh) sampel di setiap lokasinya, sehingga keseluruhan

berjumlah 100 (seratus) sampel. Teknik pengambilan jumlah sampel ini

ditentukan berdasarkan pendapat dari Frankel dan Wallen (1993:92) yang

menyarankan bahwa batas sampel minimum untuk penelitian deskriptif

kuantitatif berjumlah 100 sampel sehingga peneliti membagi

masing-masing 50 sampel pada setiap lokasinya.

E. TeknikAnalisis Data

1. Hipotesis penelitian

Hipotesis merupakan perkiraan pernyataan tentang apa saja yang

sedang diamati guna memahami hal tersebut. Adapun hipotesis dalam

penelitian ini yaitu (Suyanto dan Sutianah. 2011 : 45) :

a. Hipotesis pertama

Ho1 : Aspek lokasi tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam

memilih produk gadai di perbankan syariah



Ha1 : Aspek lokasi berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam

memilih produk gadai di perbankan syariah

b. Hipotesis kedua

Ho2 : Biaya tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam

memilih produk gadai di perbankan syariah

Ha2 : Biaya berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam memilih

produk gadai di perbankan syariah

c. Hipotesis ketiga

Ho3 : Aspek syariah tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat

dalam memilih produk gadai di perbankan syariah

Ha3 : Aspek syariah berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam

memilih produk gadai di Perbankan Syariah

Kerangka Hipotesis

2. Operasional variabel

1. Variabel Independen

a. Lokasi, merupakan variabel yang membahas mengenai keberadaan



atau keadaan di perbankan syariah

b. Biaya, merupakan harga yang harus dikeluarkan oleh calon

nasabah sebelum ataupun pada saat bertransaksi gadai, jumlah

biaya tergantung dari barang gadai dan ketentuan dari lembaga

tempat dilakukannya transaksi tersebut.

c. Syariah (kesyariahan), yaitu tentang presepsi atau pandangan

masyarakat mengenai transaksi halal serta tidak terdapat unsur

bunga didalamnya menurut perspektif Islam.

2. VariabelDependen

a. Minat atau ketertarikan untuk bergadai, yaitu merupakan alasan

yang menjadi keputusan masyarakat memilih bertransaksi gadai.

3. Uji Kualitas Instrumen (Validitas-Reliabilitas)

a. Uji Validitas

Uji Validitas (Actually) merupakan alat ukur yang digunakan untuk

mengetahui valid atau tidaknya suatu kuisioner. Instrumen yang telah

disusun maka harus diyakini bahwa instrumen tersebut benar benar

dapat mengukur senyatanya dan seakuratnya terhadap konsep yang

diukur. Suatu kuisioner dikatakan valid apabila pertanyaan/pernyataan

yang terdapat di dalam kuisioner tersebut mampu untuk

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut.

(EPI-FAI-UMY,2016 : 14)



b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas (accuratelly) merupakan alat ukur yang digunakan

untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu kuisioner. Instrumen

yang telah disusun maka harus diyakini bahwa instrumen tersebut

benar-benar dapat mengukur senyatanya dan seakuratnya terhadap

konsep yang diukur. Suatu kuisioner dikatakan reliabel apabila

jawaban responden terhadap kuisioner tersebut relatif konsisten atau

stabil dari waktu ke waktu ataupun dari satu responden ke responden

lain. (EPI-FAI-UMY,2016 : 14)

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui

apakah populasi data terdistribusi normal atau tidak serta untuk

menguji apakah model regresi dari variabel dependen dan variabel

independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

(Priyatno, 2008 : 28)

b. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan guna menganalisis apakah di dalam

model regresi ditemukan adanya hubungan yang tinggi antar variabel

independen. Model regresi yang baik adalah variabel independen yang

digunakan tidak saling berhubungan atau berkorelasi. (EPI-FAI-UMY,



2016 : 43)

c. Uji Heterokedasitas

Uji Heterokedasitas merupakan uji analisis statistik yang bertujuan

untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual

untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik

merupakan model yang memiliki varian dari residual satu pengamatan

ke pengamatan yang lain bersifat tetap atau homoskedastitas.

(EPI-FAI-UMY,2016 : 47)

5. Regresi Berganda

Syarat untuk menggunakan Regresi Berganda merupakan model

regresi yang digunakan telah terbebas dari masalah normalitas,

multikolonieritas, dan heterokedastisitas. Dengan demikian hasil analisis

regresi yang akan diperoleh valid dan tidak bias. Dalam analisis regresi ini

setidaknya akan diperoleh tiga hasil yaitu Koefisien Determinan (R2), Uji

Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) dan Uji Simultan (Uji

Statistik F).

Koefisien Determinan berguna untuk melihat kemampuan model

dalam menjabarkan variasi variabel dependen. Dalam kata lain, uji R2 ini

bertujuan untuk mengetahui kontribusi variasi variabel independen

terhadap variasi variabel dependen. Semakin besar nilai R2 (0 ≤ R2 ≤ 1)

semakin baik hasil regresi tersebut dan apabila semakin mendekati angka



nol maka dapat terbilang bahwa variabel independen secara keseluruhan

tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen

terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen

lainnya bersifat konstan. Atau dengan kata lain uji T ini merupakan uji

yang bertujuan untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen.

Ho : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Ha : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih dari 0,05 ( p > 0,05) maka

hipotesis nol (Ho) diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan

antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai

signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05 ( p < 0,05) maka hipotesis nol

ditolak, yang artinya hipotesis alternatif diterima yaitu terdapat pengaruh

yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Sedangkan untuk Uji F merupakan uji yang akan menunjukkan apakah

semua variabel independen dalam model memiliki pengaruh secara

bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi yang

dihasilkan lebih dari 0,05 maka hipotesis nol diterima sedangkan apabila

nilai signifikansi yang dihasilkan kurang dari 0,05 maka hipotesis nol

ditolak (Gujarati. 2009 : 51)


