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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu tentang tata cara (metode) 

melakukan penelitian, atau ilmu tentang cara meneliti. Dengan demikian 

penelitian akan menghasilkan karya yang optimal dan kesimpulan dapat 

diberlakukan secara umum atau dapat dipertanggungjawabkan manakala 

penelitian tersebut dengan menggunakan cara-cara keilmuan atau metodologi 

yang lazim dipergunakan dalam penelitian ilmiah.
75

  

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum 

tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan 

pengembangan.
76

 Sebuah penelitian dilakukan untuk mengembangkan ilmu yang 

digunakan untuk memecahkan permasalah-permasalahan baik secara praktik 

maupun teoritik. Hal itu tentunya hasil data dari sebuah penelitian sangat penting, 

untuk itu sebuah penelitian harus menggunakan cara atau metode yang tepat agar 

data yang dihasilkan valid. 

A. Rancangan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian ada banyak pendekatan baik ditinjau 

dari sifat maupun tujuannya. Sedangkan untuk penelitian ini 

berdasarkan judul dari penelitian yaitu “Pengaruh Pembiayaan 
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Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha 

Nasabah (Studi Kasus KJKS BTM Mentari Kademangan dan 

Koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar), maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang dilandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunkan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
77

 

2. Jenis Penelitian 

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 

asosiatif. Analisis asosiatif adalah suatu rumusan penelitian yang 

bersifat menanyakan dua hubungan antra dua variabel atau lebih
78

. 

Dalam penelitian ini hubungan antara variabel independent yaitu 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan variabel dependent 

yaitu perkembanagan usaha nasabah. 

B. Variabel Penelitian 

Kata variabel tidak ada dalam perbendaraan Indonesia karena 

variabel berasal dari kata bahasa Inggris variable yang berarti faktor tetap 

atau berubah-uabah. Namun bahsa Indonesia kontemporer telah terbiasa 

menggunakan kata variabel ini dengan pengertian yang lebih tepat disebut 

bervariasi. Dengan demikian variabel adalah fenomena yang bervariasi 
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dalam bentuk, kualitas, kuantitas, mutu standar dan sebagainya.
79

 Dalam 

penelitian ada dua variabel yaitu 

1. Variabel Independen 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
80

 

Variabel independen (X) dalam penelitian ini yaitu pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah 

2. Variabel Dependen.  

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
81

 Variabel dependen 

(Y) dalam penelitian ini yaitu perkembangan usaha nasabah. 

C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
82

 Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) 

dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-

tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya, 
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sehungga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.
83

 

Untuk penelitian ini populasi yang digunakan yaitu nasabah 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah dari KJKS BTM Mentari 

Kademangan dan Koperasi Syariah Muhammadyah Blitar.  

Jumlah anggota pembiayaan pada KJKS BTM Mentari 

Kademangan pada Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun 

Buku 2015 tercatat jumlah anggota untuk pembiayaan mudharabah 

yaitu sebanyak 29 anggota sedangkan untuk pembiayaan musyarakah 

sebanyak 52 anggota. Jadi di jumlahkan menjadi 71 anggota. 

Sedangkan untuk Koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar pada 

Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun Buku 2015 yaitu 

tercatat pada tahun 2015 untuk pembiayaan mudharabah terealisasi 

dalam 1 tahun sebanyak 5 anggota dan baki debet sebanyak 27. 

Seangkan untuk pembiayaan musyarakah realisasi dalam 1 tahun 

sebanyak 8 anggota dan baki debet sebanyak 31 anggota. Jadi di 

jumlahkan menjadi 71 anggota. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.
84

 Sampel penelitian adalah bagian dari 

populasi yang dijadikan subjek penelitian sebagai “wakil” dari para 

anggota populasi.
85
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel yaitu semua 

jumlah anggota pembiayaan pada KJKS BTM Mentari Kademangan 

yaitu tercatat jumlah anggota untuk pembiayaan mudharabah yaitu 

sebanyak 29 anggota sedangkan untuk pembiayaan musyarakah 

sebanyak 52 anggota. 

Sedangkan untuk Koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar 

peneliti juga menggunakan sampel semua jumlah anggota untuk 

pembiayaan mudharabah sebanyak 32. Sedangkan untuk pembiayaan 

musyarakah sebanyak 39 anggota. 

Apabila semua semua jumlah anggota baik dari KJKS BTM 

Mentari Kademangan dan Koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar 

digabungkan, maka jumlah sampel akan terpenuhi sesuai dengan 

beberapa pendapat. Barley berpendapat bahwa untuk penelitian yang 

akan menggunakan analisis  data dengan statistik, besar sampel yang 

paling kecil adalah 30, walaupun ia juga mengakui bahwa banyak 

penelitian lain menganggap bahwa sampel besar 100 merupakan 

jumlah yang minimum.
86

  

Teori lain mengenai jumlah sampel yaitu menurut Roscoe dalam 

buku Research Methods For Business  memberikan saran tentang 

ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut ini. 

a. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 

sampai 500. 
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b. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: pra-wanita, pegawai 

negeri-swasta dalam lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap 

kategori minimal 30. 

c. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate 

(korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota 

sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya 

variabel penelitian ada 5 (independen + dependen), maka jumlah 

anggota sampel = 10 x 5 = 50 

d. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota 

sampel masing-masing antara 10 s/d 20.
87

 

Gay  juga menyatakan bahwa ukuran minimum sampel yang 

dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan 

yaitu sebagai berikut: 

a. Metode deskriptif, minimal 10% populasi. Untuk populasi relatif 

kecil minimal 20% populasi. 

b. Metode deskriptif-korelasioner, minimal 30 subjek. 

c. Metode ex-post facto, minimal 15 subjek perkelompok. 

d. Metode eksperimental, minimal 15 subjek perkelompok.
88
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3. Sampling 

Sedangkan sampling merupakan teknik pengambilan sampel. 

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, 

terhadap berbagai teknik sampling yang digunakan.
89

 Untuk penelitian 

ini menggunakan teknik pemngambilan sampel dengan Simple 

Random Sampling, hal ini dilakukaan karena pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi. 

D. Instrumen Penelitian 

Prinsip dari meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada 

alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan 

instrumen penelitian. Jadi Instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara 

spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.
90

 

Dari pemaparan diatas dapat diketahui instrumen penelitian 

sangatlah penting dalam melakukan sebuah penelitian. Untuk itu peneliti 

akan memaparkan instrumen peneitian yang digunakan untuk melakukan 

penelitian. 
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Tabel 3.1 

Instrumen Penelitian 

 
No Variabel Indikator Item 

1 Pembiayaan 

Mudharabah 

(X1) 

Pelayanan dan 

sistem pembiayaan 

1. Pelayanan pembiayaan 

mudharabah sangat 

memuaskan 

2. Persyaratan pengajuan 

pembiayaan mudharabah 

tidak rumit 

3. Persyaratan dalam kontrak 

mudharabah tidak rumit 

4. Perbandingan jumlah 

pembiayaan yang disetujui 

dan harga jaminan tidak 

terlalu jauh 

5. Pembayaran kembali 

modal/pokok tidak 

memberatkan anggota 

6. Jangka waktu pengajuan 

pembiayaan dan pencairan 

jumlah pembiayaan tidak 

terlalu lama. 

7. Pengawasan dan 

pendampingan dalam 

menjalankan usaha oleh 

pihak koperasi 

Bagi hasil 1. Pembagian bagi hasil sesuai 

dengan kemampuan anggota 

2. Perubahan nisbah dapat 

dilakukan apabila anggota 

tidak dapat membayarnya dan 

perubahan nisbah tersebut 

dapat dinegosiasikan dan 

diketahui kedua belah pihak 

Penggunaan dana 

pembiayaan 

1. Dana pembiayaan 

mudharabah digunakan untuk 

menambah modal usaha 

2. Perhitungan penggunaan dana 

mudharabah lebih mudah. 

3. Penggunaan dana ditentukan 

oleh koperasi 

2.  Pembiayaan 

Musyarakah 

(X2) 

Pelayanan dan 

sistem pembiayaan 

1. Pelayanan pembiayaan 

musyarakah sangat 

memuaskan 

2. Persyaratan pengajuan 

pembiayaan musyarakah 

tidak rumit 

3. Persyaratan dalam kontrak 

musyarakah tidak rumit 

4. Perbandingan harga jaminan 

dan plafon 

5. Jangka waktu pemberian 

pembiayaan sesuai dengan 

kemampuan anggota 
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6. Pembayaran kembali 

modal/pokok tidak 

memberatkan anggota 

7. Jangka waktu pengajuan 

pembiayaan dan pencairan 

plafon tidak terlalu lama. 

8. Pengawasan dan 

pendampingan dalam 

menjalankan usaha oleh 

pihak koperasi 

Bagi hasil 1. Pembagian nisbah bagi hasil 

sesuai dengan kemampuan 

anggota 

2. Pembagian kerugian 

didasarkan pada besarnya 

penyertaan modal 

3. Perubahan nisbah dapat 

dilakukan apabila anggota 

tidak dapat membayarnya dan 

perubahan nisbah tersebut 

dapat dinegosiasikan dan 

diketahui kedua belah pihak 

Penggunaan Dana 

Pembiayaan 

1. Dana pembiayaan 

musyarakah sangat 

bermanfaat bagi usaha  

2. Perhitungan penggunaan dana 

musyarakah lebih mudah. 

3 Perkembangan Usaha 

Nasabah  

(Y) 

Modal dan 

pendapatan 

1. Modal bertambah 

2. Perputaran modal lebih cepat 

dan pendapatan meningkat 

Produksi  1. Jumlah produksi bertambah 

2. Proses produksi menjadi lebih 

cepat 

Produk 1. Kualitas produk meningkat 

2. Produk lebih bervariasi 

Pangsa Pasar 1. Pangsa pasar semakin luas 

2. Permintaan produk 

meningkat. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa “kualitas data 

ditentukan alat pengambil data atau alat pengukurnya”. Sedang dalam 

buku Manajemen Penelitian karya Suharsimii Arikunto membedakan 
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metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data.
91

 

Cara untuk mengumpulkan data ada banyak yaitu setidaknya dapat 

dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi 

(pengamatan) atau bisa juga dilakukan dengan menggabungkan metode 

ketiganya. 

Dilihat dari ketiga metode pengumpulan data diatas dalam penelitian 

ini teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode angket atau 

kuesioner.  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab.
92

 

Sedangkan untuk skala yang digunakan yaitu skala likert. 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 pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif.
93

 Sedangkan skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial.
94

 

Adapun untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi dari 

responden terhadap pertanyaan dari kuesioner, peneliti menggunakan 
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beberapa indikator sikap, serta untuk keberluan analisis kuantitatif saya 

memberi skor sebagai berikut: 

SS = Sangat Setuju diberi skor 5  

S = Setuju diberi skor 4  

RR = Ragu-Ragu diberi skor 3 

TS = Tidak Setuju diberi skor 2 

STS = Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 

F. Teknik Analisis Data 

Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang 

diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
95

 

Sedangkan untuk penelitian ini ada beberapa teknik analisis data 

yang dilakukan, diantaranya adalah: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas menunjukkan seberapa cermat suatu alat tes 

melakukan fungsi ukurnya atau suatu alat ukur yang dapat mengukur 

apa yang ingin diukur. Uji validitas bertujuan untuk menguji apakah 

tiap item atau instrumen (bisa pernyataan atau pertanyaaan) benar-
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benar mampu mengungkap faktor apa yang diukur atau konsistensi 

internal tiap item alat ukur dalam mengukur suatu faktor.
96

 

Sedangkan untuk ketentuan validitas instrumen, menurut 

Sugiyono dan Wibowo, ketentuan validitas instrumen sahih apabila r 

hitung lebih besar dari r kritis (0,30). Suyuthi, item pernyataan atau 

pertanyaan dinyatakan valid jika mempunyai nilai r hitung yang lebih 

besar dari r standar yaitu 0,3. Sugiyono, bila korelasi tiap faktor positif 

dan besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan construct 

yang kuat.
97

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua 

kali atau lebih. Dalam setiap penelitian, adanya kesalahan pengukuran 

ini cukup besar. Karena itu untuk mengetahui hasil pengukuran yang 

sebenarnya, kesalahan pengukuran itu sangat diperhitungkan.
98

  

Untuk menguji reabilitas yaitu menggunakan metode Alpha 

Cronbach’s diukur dengan skala 0 sampai 1.Skala reliabel 

dikelompokkan ke lima kelas. Kelima kelas tersebut yaitu, 

a. Nilai alppha cronbach 0,00 sd 0,20 berarti kurang reliabel. 

b. Nilai alppha cronbach 0,21 sd 0,40 berarti agak reliabel 

c. Nilai alppha cronbach 0,41 sd 0,60 berarti cukup reliabel 
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d. Nilai alppha cronbach 0,61 sd 0,80 berarti reliabel 

e. Nilai alppha cronbach 0,81 sd 1,00 berarti sangat reliabel
99

 

3. Uji Normalitas 

 Uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah data 

kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik 

parametrik.
100

 Untuk analisisnya, uji normalitas ada dua yaitu 

a. Kolmogorov-smirnov 

Untuk melihat hasil uji dengan menggunakan Kolmogorov-smirnov 

yaitu dilihat pada tabel One-Simple Kolmogorov-Smirnov akan ada 

angka Asym. Sig. (2-tailed). Selanjutnya angka tersebut 

dibandingkan dengan taraf signifikansi α = 5% atau 0,05, maka 

akan diperoleh 

1) Nilai Asym. Sig. (2-tailed) < 0,05, distribusi data tidak normal 

2) Nilai Asym. Sig. (2-tailed) > 0,05, distribusi data normal 

b. P-P Plots 

Uji normalitas dengan menggunakan P-P Plots, data pada variabel 

dinyatakan berdistribusi normal jika gambar titik-titik data 

menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data 

searah mengikuti garis diagonal. 
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4. Uji Asumsi Klasik 

a. Multikolinearitas 

Multikolinearitas timbul sebagai akibat adanya hubungan 

kausal antara dua variabel bebas atau lebih atau adanya kenyataan 

bahwa dua variabel penjelas atau lebih berasama-sama dipengaruhi 

oleh variabel ketiga yang berada di luar model.
101

 

Multikolonearitas dideteksi dengan Variance Inflation Factor 

(VIF). Apabila VIF tidak lebih dari 10 maka terbebas dari 

multikolinearitas. 

b. Heterokedastisitas 

Untuk mendetaksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu 

model dapat dilihat dari model gambar Scatterplot model tersebut. 

Tidak terdapat heterokedastisitas jika: (1) penyebaran titik-titik 

data sebaiknya tidak berpola, (2) titik-titik data menyebar di atas 

dan di bawah atau disekitar angka 0 dan (3) titik-titik data tidak 

mengumpul hanya diatas atau dibawah saja.
102

 

5. Uji Regresi Sederhana 

Analisis regresi adalah teknik statistik yang berguna untuk 

memeriksa dan memodelkan hubungan antara variabel-variabel. Pada 

saat ini analisis regresi berguna dalam menelaah hubungan dua 

variabel atau lebih dan terutama untuk menelusuri pola hubungan yang 
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modelnya belum diketahui dengan sempurna, sehingga dalam 

penerapannya lebih bersifat eksploratif.
103

 

Regresi sederhana bertujuan mempelajari hubungan antara dua 

variabel. Dua variabel ini dibedakan menjadi variabel bebas (X) dan 

variabel tak bebas (Y). Variabel bebas adalah variabel yang bisa 

dikontrol sedangkan variabel tak bebas adalah variabel yang 

mencerminkan respon dari variabel bebas.
104

 

Dengan uji regresi sederhana ini akan diketahui melalui output 

coefficient mengenai persamaan regresi yaitu  

Y = a + bX + e 

 Y = Variabel dependent 

 a = Harga Y bila X =  0 (harga konstan) 

b =Angka arah atau koefisien regresi, yang  menunjukkan 

angka peningkat ataupun penurun  variabel dependen 

yang didasarkan pada variabel  independen. 

 X = Variabel independent 

 e = Error  

6. Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis diakukan untuk membuktikan hipotesis apakah 

variable independen berpengaruh terhadap variabel dependen, uji ini 
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menggunakan uji t, karena pada uji regresi menggunakan uji regresi 

sederhana. 

Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Kriteria analisis 

a. Membandingkan angka signifikansi dengan α, dimana apabila 

angka Sig. ≤ α, maka H0 ditolak dan apabila angka Sig. > α, maka 

H0 diterima. 

b. Membandingkan thitung dan ttabel 

1) Jika thitung < ttabel maka H0 diterima, hal ini berarti tidak ada 

pengaruh antara variabel independent (pembiayaan 

mudharabah dan pembiayaan musyarakah) terhadap variabel 

dependent (perkembangan usaha nasabah) 

2) Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak, hal ini berarti variabel 

independent (pembiayaan mudharabah dan pembiayaan 

musyarakah) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependent (perkembangan usaha nasabah) 

7. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total 

variabel tak bebas Y (variabel yang dipengaruhi atau dependen) yang 
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dapat diterangkan atau dipengaruhi oleh keraganman variabel bebas 

X (variabel yang mempengaruhi atau independent).
105

 

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa 

besar variabel dependen (Y) dapat diterangkan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen (X) 

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat melalui ouput 

model summary, pada output tersebut terdapat angka R Square yang 

menunjukkan angka koefisien determinasi.  

R Square berkisar pada angka 0 sampai 1, dengan catatan 

semakin kecil angka R Square, semakin lemah hubungan kedua 

variabel (begitu juga sebaliknya).
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