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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan 

melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel tertentu, 

sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat digeneralisasikan, 

yang terlepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan 

terutama data kuantitatif.1 Penelitian kuantitatif bertumpu sangat kuat pada 

pengumpulan data berupa angka hasil dari pengukuran. Karena itu data yang 

terkumpul harus diolah scara statistik agar dapat ditaksir dengan baik. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan jenis penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan metode survei. Cara memperoleh data primer dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung dengan 

metode purposive sampling. Sedangkan data sekunder diperoleh dari rekaman 

data di Fakultas, yaitu Jumlah mahasiswa per progam studi serta informasi-

informasi lain yang relevan digunakan dalam penelitian ini. Penelitan ini 

                                                           
1 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru. (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2012), hal. 29 
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bertujuan untuk menganalisis minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar 

modal syariah. 

B. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti.2 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa/mahasiswi 

jurusan Manajen Keuangan Syariah FEBI IAIN Tulungagung angkatan 2018 

yang berjumlah 188 mahasiswa. Peneliti memilih angkatan 2018 karena 

memiliki alasaan yaitu: mereka telah selesai menempuh matakuliah pasar modal 

syariah ataupun manajemen keuangan, mereka maih fresh dalam menerima ilmu 

karena mereka baru mendapatkan mata kuliah pasar modal syariah pada 

semester 4, sehingga dapat membandingkan antara materi yang didapat di 

bangku kuliah dan prakteek nyatanya. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel dalam peneliti ini adalah sebagian besar dari populasi 

sebanyak 188 mahasiswa. 

3. Sampling 

Sampling merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sampel 

dalam penelitian, yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi: probability 

                                                           
2Tim penyusun,Pedoman Penyusunsn Skripsi, (Tulungagung : FEBI IAIN, 2018), hal 31 
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sampling dan non probability sampling.3 Adapun Nonprobability sampling 

adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memiliki peluang/kesempatan 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria 

yang menjadi sampel yaitu ; Mahasiswa aktif  jurusan manajemen keuangan 

syariah tahun angkatan 2018. 

Untuk menentukan sampel menggunakan teknik sampling yang digunakan 

yaitu purposive sampling di manapengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak  memperhatikan strata yang ada di dalam populasi 

tersebut. Dalam penelitian ini, di dalam mengambil jumlah sampel dengan 

menggunakan teknik Slovin dengan tingkat kesalahan 5% yaitu dengan rumus 

berikut : 

n = N : (1+ Ne²) 

Keterangan :  

n : ukuran sampel 

N : ukuran populasi  

e : peringkat tingkat kesalahan  

Maka :  

n = 188 : (1+ 188(0.05)²) 

    = 188 : 1,47 

n = 127,891 

                                                           
3Ibid. 
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Dari hasil rumus Slovin didapatkan jumlah sampel 127,891 dan di bulatkan 

kepuluhan terdekat yaitu 128 mahasiswa yang akan dijadikan responden dalam 

penelitian ini. 

 

C. Sumber data, variable dan skala pengukuran 

1. Sumber data 

Sumber data adalah sebagai kumpulan fakta, keterangan, atau angka-angka 

yang ditarik sebuah kesimpulan. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Data primer  

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara 

langsung dari objek penelitian atau responden dengan menggunakan batuan 

aplikasi googleform yang akan diisi oleh mahasiswa FEBI angkatan tahun 

2018/2019. 

b. Data skunder  

Data skunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui 

referensi lain seperti buku, jurnal, artikel dan internet serta sumber laiinnya 

sebagai bahan pendukung terkait tema pembahasannya. 

2. Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Variabel pada penelitian ini 

adalah variabel Independen dan variabel  Dependen. 
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Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen). 

Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan oleh peneliti adalah 

pengetahuan investasi (X1), atribut produk islami(X2),  risiko investasi(X3), dan 

modal minimal (X4) Variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel 

terikat yang peneliti teliti adalah minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar 

modal syariah (Y) melalui Galery Investasi Syariah IAIN Tulungagung. 

3. Skala pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, 

sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukurannya akan 

menghasilkan data kuantitatif. 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena 

sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut 

sebagai variabel penelitian.4 

 

 

 

 

                                                           
4Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif. (Bandung: ALFABETA, 2018), hal 151-152 
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D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian  

1. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.5kuesioner digunakan untuk mengetahui data 

dari responden mengenai adanya atau tidaknya pengaruh pengetahuan, 

motivasi dan risiko terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar 

modal syariah. 

Pemberian skor pada kuesioner ini menggunakan pengukuran skala 

Likert, yaitu skala berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan 

sebagai berikut : 

Tebel 3.1 

skala pengukuran likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5Ibid., hal. 219 

Pertanyaan positif Pertanyaan negatif 

Jawaban Skor Jawaban Skor 

Sangat setuju 5 Sangat setuju 1 

Setuju 4 Setuju 2 

Ragu-Ragu / 

netral 

3 Ragu-ragu / 

netral 

3 

Tidak setuju 2 Tidak setuju 4 

Sangat tidak 

setuju 

1 Sangat tidak 

setuju 

5 
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2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode yang dipakai peneliti untuk meneliti dan 

menganalisis data terkait varaiabel penelitian agar mampu menunjang 

penelitian yang sedang dilakukan. 

 

2. Instrument Penelitian  

Instrument penelitian merupakan suatu kegiatan penelitian untuk 

mengumpulkan suatu data dengan menggunakan teknik dan alat ukur tertentu 

agar mendapatkan data yang terstruktur. 

 

Tabel 3.2 

kisi-kisi instrumen penelitian 

No Variabel 

Penelitian 

Indikator Pernyataan Sumber 

Rujukan 

1. Pengetahuan  

investasi (X1)  

1. Pengetahuan 

pasar modal 

2. Jenis Instrumen 

investasi 

3. Tingkat 

keuntungan 

4. Tingkat risiko 

1. Mahasiswa FEBI mengetahui 

pasar modal dari materi 

perkuliahan. 

2. Materi tentang pasar modal 

juga didapatkan dari internet, 

brosur, surat kabar, dll. 

3. Pasar modal syariah adalah 

tempat menjual instrument 

keuangan seperti saham 

syariah, obligasi syariah, 

produk derivative dan reksa 

dana syariah. 

4. Dividen dan capital gain 

merupakan keuntungan yang 

didapat dari investasi saham 

dipasar modal. 

5. Berinvestasi saham di pasar 

modal memberikan 

keuntungan yang besar sesuai 

dengan resiko yang ada. 

6. Prinsip investasi saham yaitu 

risiko tinggi keuntungan 

tinggi, risiko rendah 

keuntungan rendah. 

Halim, 

Analisis 

Investasi, 

(Jakarta: 

Salemba 

empat, 2005) 
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2. Atribut produk 

islami (X2)  

1. Menghindari 

unsur riba 

2. Menghindari 

unsur judi 

(maysir) 

3. Menghindari 

unsur 

ketidakpastian 

(gharar) 

4. Melakukan 

investasi yang  

halal 

5. Menggunakkan 

sistem bagi hasil 

6. Melakukan 

aktivitas sesuai 

dengan syariah 

1. Selain investasi saham syariah 

yang tidak mengandung riba, 

perusahaan yang terdaftar di 

pasar modal syariah juga 

terbebas dari riba. 

2. Kegiatan perusahaan yang 

terdaftar dipasar modal 

syariah tidak ada unsur 

perjudian.  

3. Investasi di pasar modal 

syariah tidak mengandung 

unsur gharar (ketidakpastian). 

4. Perusahaan yang terdaftar di 

pasar modal syariah tidak 

melakukan kegiatan yang 

mengandung unsur haram 

seperti menjual khamr, dan 

lainnya. 

5. Perusahaan pada pasar modal 

syariah tidak diperbolehkan 

melakukan manupulasi 

(penghilangan / penambahan) 

data akutansi yang dapat 

merugikan investor. 

6. Investasi pada saham syariah 

harus berdasarkan pada 

prinsip keadilan, sehingga 

tidak ada yang didzalimi. 

 

Rahman El-

Junusi, 

“pengaruh 

atribut 

produk 

islami, 

komitmen 

agama, 

kualitas jasa 

dan 

kepercayaan 

terhadap 

kepuasan 

dan loyalitas 

nasabah 

Bank syariah 

(pada Bank 

Muamalat 

kota 

searang),” 

Annual 

Conference 

On Islamic 

Studies 

(ACIS), 

surakarta, 

November 

2009 

3.  Risiko investasi 

(X3)  

1. Tidak 

mendapatkan 

dividen 

2. Kerugian saat 

penjualan 

saham 

3. Risiko liquiditas 

yaitu liquiditas 

perusahaan 

yang minim. 

Sehingga saat 

deviden harus 

dibagikan 

investor tidak 

mendapatkan 

deviden, karena 

liquiditas 

perusahaan  

minim.  

4. Deslisting atau 

penghapusan 

saham saham 

yang dinilai 

tidak produktif, 

yang 

menyebabkan 

1. Rendahnya tingkat bagi hasil 

yang tidak menentu membuat 

saya enggan untuk 

berinvestasi. 

2. Investasi di pasar modal 

syariah membuat saya takut 

apabila suatu saat harga saham 

jatuh dan memburuk. 

3. Apabila perusahaan 

mengalami gulung tikar modal 

yang saya tanamkan akan 

hilang. 

4. Berinvestasi di pasar modal 

menimbulkan kesenjangan 

sosial karena yang mempunyai 

modal banyak ia yang 

berkuasa. 

5. Kerugian yang saya derita 

akibat investasi membuat saya 

frustasi dan putus asa. 

6. Investasi di pasar modal 

banyak menyita waktu. 

Eduardus, 

Tandelilin, 

Analisis 

investasi dan 

Manajemen 

Portofolio. 

(Yogyakarta: 

BPFE, 2001) 

hal 90 
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tidak lakunya 

saham dibursa 

saat akan dijual 

4.  Modal minimal 

(X4)  

Persepsi mahasiswa 

terhadap nominal 

yang berlaku saat ini 

a. Saat ini BEI memberikan 

kemudahan dalam investasi 

yaitu dengan pemberlakuan 

tentang kebijakan pembukaan 

rekening sebesar Rp. 100.000 

sehingga mudah dijangkau. 

b. Bursa Efek Indonesia selaku 

pengelola efek telah merubah 

peraturan mengenai harga 

minimal saham yang dapat 

dibeli dan telah mengubah 

satuan lot yang tadinya 1 lot 

500 lembar saham menjadi 1 

lot 100 lembar saham, dengan 

perubahan ini investasi yang 

harus dikeluarkan menjadi 

sangat terjangkau. 

c. Dalam berinvestasi saya 

mempertimbangkan estimasi 

dana sebelum melakukan 

sebuah transaksi. 

d. Sebagai investor saya bebas 

untuk mengurangi dan 

menambah modal investasi 

saya dipasar modal 

e. Perimbangan anggaran dan 

penghasilan membantu saya 

untuk memenuhi keuangan 

pribadi 

f. Sebagai salah satu intrumen 

investasi, untuk memulai 

investasi di pasar modal cukup 

terjangkau. 

 

Investor 

saham 

pemula, 

#yukbelajars

aham untuk 

pemula 

(Jakarta : PT 

Elekx media 

komputindo, 

2017 ) hal 24 

5.  Minat investasi 

(Y) 

1. Ketertarikan, 

diartikan 

sebagai adanya 

pemusatan atau 

perhatian dan 

perasaan 

senang. 

2. Keinginan, 

diartikan 

sebagai adanya 

dorongan untuk 

memiliki. 

3. Keyakinan, 

diartikan 

sebagai adanya 

rasa percaya diri 

individu 

terhadap 

1. Saya tertarik berinvestasi di 

GIS IAIN Tulungagung 

karena berbagai informasi 

yang saya dapatkan tentang 

investasi melalui pasar modal 

syariah. 

2. Berinvestasi di pasar modal 

syariah sangat menarik. 

3. Dalam berinvestasi melalui 

GIS IAIN Tulungagung saya 

yakin akan mendapatkan 

keuntungan sesuai dengan 

dana yang saya tanamkan. 

4. Saya lebih berminat 

berinvestasi di pasar modal 

syariah ketimbang pasar 

konvensional. 

Yuliani 

susilowati, 

“factor-

faktor yang 

mempengaru

hi minat 

mahasiswa 

akuntansi 

agama islam 

negeri 

Surakarta, 

Surakarta, 

2017), hal 18 
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kualitas, daya 

guna dan 

keuntungan. 

5. Investasi Saham syariah di 

GIS mengandung bebas riba. 

6. Sebelum saya berinvestasi, 

saya mencari tahu terlebih 

dahulu informasi mengenai 

kelebihan dan kekurangan dari 

jenis investasi yang akan saya 

ambil di GIS IAIN 

Tulungagung. 

 

 

E. Teknik Analisis data 

Teknik analisis data adalah suatu kegiatan dimana setelah data terkumpul 

dari seluruh responden untuk dikelompokkan berdasarkan pada variabel dan jenis 

responden dan menyajikan data yang sudah terkumpul pada tiap-tiap variabel untuk 

kemudian diteliti, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diujikan. Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis data dengan 

menggunakan: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu alat ukur, 

dalam hal ini kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau 

pernyataan dalam kuesioner tersebut megungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi 

antar skor total. Jika koefisien korelasinya positif, maka indikator yang 

bersangkutan dianggap valid (validitas kriteria). Pengujian validitas 

menggunakan Ms. Excel. 

2. Uji Reliabilitas  

Uji realibilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat diandalkan 

atau dipercaya untuk mengukur suatu objek yang akan diukur, dan untuk 
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melihat konsistensi alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Semakin 

besar nilai α (alpha),maka semakin besar pula reliabilitasnya. 

3. Uji Normalitas  

Data Uji normalitas berfungsi untuk menguji model regresiyang 

digunakan dalam penelitian, variabel pengganggu memilikidistribusi data yang 

normal.6Uji ini digunakan untuk mengukur data yang berskala ordinal, interval, 

maupun rasio. Jika dianalisis dengan menggunakan metode parametik, maka 

persyaratan normalitas wajib terpenuhi yaitu data berasal dari distribusi 

normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel terlalu sedikit 

maka akan digunakan statistik non parametrik. Penelitian ini akan 

menggunakan uji One Sample Klomogorov-Smirnov dengan menggunakan 

taraf signifikansi 0,05. Data yang normal apabila signifikansi lebih besar dari 

0,05. 

4. Uji asumsi klasik  

a. Uji Multikoliniearitas 

Uji Multikolinieritas berguna untuk menguji apakah di dalam model 

regresi ditemukan adanya hubungan antar variabel bebas atau independen. 

Untuk mengetahui ada tidaknya terjadi multikolinieritas dalam model 

regresi yakni dengan pedoman nlai VIF (Variance Inflation Factor) apabila 

nilai VIF > 10 maka dinyatakan terjadi multikolinieritas dalam model 

                                                           
6Imam Ghozali,Aplikasi Analiss Multivariate dengan SPSS. ( SEMARANG : Badan 

Penerbit UNDIP,2005) hal 160 
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regresi sedangkan apabila nilai VIF < 10 maka dinyatakan tidak terjadi 

multikolinieritas dalam model regresi. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi diantara anggota 

observasi yang terletak berdereratan, biasanya terjadi pada data  time 

series. Sedangkan korelasi itu sendiri merupakan analisis yang tersusun 

untuk mengetahui kekuatan hubungan antara satu variabel dengan variabel 

lainnnya secara parsial.7 

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin 

Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. 1,65 < DW  < 2,35 maka tidak ada autokorelasi  

2. 1,21 < DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2,79 maka tidak dapat 

disimpulkan 

3. DW < 1,21 atau DW > 2,79 maka terjadi autokorelasi  

Uji autokorelasi berfungsi untuk melihat apakah terajdi korelasi 

antara satu periode t dengan periode sebelumnya (t-1) secara sederhana 

adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi 

antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Asumsi 

Autokorelasi merupakan asumsi residual yang memiliki komponen/nilai 

                                                           
7  Sayid Syekh, Pengantar Statistika Ekonomi dan Sosial, (Jakarta: Gaung Persada (GP) 

Press,2011), hal. 87 
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yang berkorelasi berdasarkan waktu (urutan waktu) pada himpunan data 

itu sendiri. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji model regresi 

terjadi kesamaan variansi residual dari pengamatan kepengamatan yang 

lainnya.Apabila variansi residual dari pengamatan satu denganpen 

gamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedatisitas, namun jika 

variansi residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain berubah maka 

disebut heteroskedatisitas. Pengukuran uji heteroskedatisitas 

menggunakan uji Glejser dengan bantuan SPSS. Dasar pengambilannya 

uji Glejser menurut Ghozali adalah apabila nilai T hitung lebih kecil dari 

T tabel dan nilaisignifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi 

Heteroskedastisitas, apabila nilai T hitung lebih besar dari Ttabel dan nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi Heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas juga bisa dilihat melalui grafik Plot, apabila semua 

titik-titik tersebar secara bergelombang di atas nilai 0 atau dibawahnya 

maka terjadi heteroskedastisitas, apabila titik-titik menyebar merata 

dibawah nilai 0 dan diatas nilai 0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

5. Uji Regresi Linier Berganda 

Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengkaji kaitan antara satu 

variabel terikat dengan 2 atau lebih variabel bebas. Adapun model persamaan 

regresi linier berganda sebagai berikut: 
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 +  e  

Y  = Minat mahasiswa  

a  = Konstanta  

b1 b2 b3 = Koefisien regresi masing-masing variabel  

X1  = pengetahuan investasi 

X2  = atribut produk islami  

X3  = risiko investasi 

X4  = modal minimal  

e  = Eror term (variabel pengganggu) atau residual 

6. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan suatu metode yang membentuk keputusan untuk 

diterima atau ditolak hipotesis tersebut. Untuk menguji hipotesis penelitian 

tersebut dilakukan pengujian yakni ialah: 

a. Uji t (parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui hipotesis diterima atau tidak. 

Pengambilan kesimpulan adalah jika t hitung > t tableatau probabilitas < 

tingkat signifikansi (Sig≤ 0,05), maka Ha diterima dan Ho ditolak, jadi 

variable independen berpengaruh terhadap variable dependen. Sebaliknya 

jika t hitung < t table atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig> 0,05), 

maka Ha ditolak dan Ho diterima, jadi variableindependen tidak 

berpengaruh terhadap variable dependen. 
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b. Uji F (simultan) 

  Uji F (secara bersama-sama) yang bertujuan untuk melihat variabel 

bebas (X) secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak 

terhadap variabel terikat (Y). untuk mengetahui kriteria pengujian 

tersebut yakni apabila nilai signifikan (sig) < 0,05 maka dinyatakan 

diterima karena variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat (Y) sedangkan apabaila nilai signifikan (sig) > 0,05 maka 

dinyatakan ditolak karena variabel bebas secara bersama-sama tidak 

berpengaruh teradap variabel terikat (Y). 

7. Uji koefisien determinan (R2) 

Uji koefisien determinan ialah suatu analisis untuk mengetahi seberapa 

besar kemampuan dari variabel bebas menjelaskan variabel terikat yang dapat 

dilihat melalui Adjust R. nilai pada koefisien determinan ialah antara 0 dan 1, 

apabila nilai R2 besar maka semakin baik kemampuan variabel bebas untuk 

menjelaskan variabel terikat, sedangkan apabila R2 kecil maka semakin lemah 

kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. 

 


