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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu analisis asosiatif. 

Analisis asosiatif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji 

ada tidaknya hubungan keberadaan variabel dari dua kelompok data atau 

lebih.1 Penelitian ini mencari hubungan yang ditimbulkan dari variabel 

bebas produk (X1) dan promosi (X2) terhadap variabel terikat keputusan 

menjadi anggota penabung (Y). 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif yakni merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian 

teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan 

melakukan analisis data dengan prosedur statistik. 2 Penelitian kuantitatif 

adalah salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah 

sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga 

pembuatan desain penelitian, baik tentang tujuan penelitian, subjek 

penelitian, objek penelitian, sampel data, sumber data, maupun  

metodologinya (mulai pengumpulan data hingga analisis data). Alat  yang  

                                                                 
1
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 11.  

2
 Husna, Pengaruh Promosi…., hal. 67 
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digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan bantuan aplikasi 

SPSS. 

B. Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.3 Populasi yang hendak dijadikan obyek penelitian dalam 

proposal ini yaitu seluruh nasabah penabung Kopsyah Podojoyo sejumlah 

882 nasabah. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.4 Pendapat lain menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti.5 Dapat disimpulkan bahwa sampel adalah 

sebagian atau wakil dari keseluruhan subjek atau objek penelitian yang 

mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Ketepatan jenis 

dan jumlah anggota sampel yang diambil akan mempengaruhi keterwakilan 

sampel terhadap populasi. Keterwakilan populasi akan sangat menentukan 

kebenaran kesimpulan dari hasil penelitian.  

                                                                 
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), hal. 80. 

4
Ibid, hal. 119. 

5
 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hal. 131. 
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Jumlah populasi yang sangat banyak maka bagian dari sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus slovin, 

yaitu:  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Dimana:  

N : Jumlah populasi 

n  : Jumlah sampel 

e2 : presentase kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan sampel 

yang masih dapat ditoleransi. 

Perhitungannya adalah sebagai berikut:  

𝑛 =
𝑁

1 +𝑁𝑒2
 

𝑛 =
882

1 + 882 (0,1)2
 

𝑛 = 89,15 

Berdasarkan rumus slovin tersebut dengan tingkat kesalahan 10% 

maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 89,15 sampel, namun karena 

subjek bilangan pecahan maka dibulatkan menjadi 90 sampel. Jadi sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 90 nasabah penabung.  

3. Sampling 

Sampling adalah memilih jumlah tertentu dari keseluruhan 

populasi. Sedangkan teknik sampling adalah merupakan teknik 

pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan 
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dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. 6Pada 

penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu non probability 

sampling yang mana merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel.7 Yang dijadikan sampel disini 

hanya anggota yang menabung saja, sedangkan untuk nasabah pembiayaan 

tidak dipilih untuk dijadikan sampel.  

C. Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukuran 

1. Sumber Data 

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat 

berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. 8 Data adalah sesuatu yang 

diketahui, sekarang diartikan sebagai informasi yang diterima tentang 

suatu kenyataan atau fenomena empirik, wujudnya dapat berupa ungkapan 

kata-kata (verbalize atau kualitatif) atau seperangkat ukuran angka-angka 

(kuantitatif). Data menurut jenisnya dibedakan menjadi data kualitatif dan 

data kuantitatif, sedangkan menurut sumbernya dibedakan menjadi data 

primer dan data sekunder. Jenis data dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah primer. Sumber data 

primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi 

                                                                 
6
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)  (Bandung: ALFABETA, 

2014), hal. 21. 

7
Ibid, hal. 125. 

8
 Ali Hasan, Marketing,(Jakarta: PT. Buku Kita, 2008), hal. 16.  
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penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data 

secara langsung.9 Data primer ini langsung didapat dari anggota Kopsyah 

Podojoyo yang diperoleh dari penyebaran angket. 

2. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.10 Secara teoretis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut 

seseorang, atau obyek, yang mempuyai “variasi” antara satu orang dengan 

yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. Variabel juga dapat 

merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. 11 Menurut 

hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain maka macam-

macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:12 

a. Variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel 

bebas dalam penelitian ini ada dua, yaitu X1 dan  X2. 

X1 adalah “Produk” 

X2 adalah “Promosi” 

                                                                 
9
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet. VIII., (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 

hal. 91. 

10
Ibid., hal. 64. 

11
Ibid., hal. 63. 

12
Ibid., hal. 64. 
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b. Variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (Y) 

dalam penelitian ini ialah Keputusan Menjadi Anggota Penabung.  

3. Skala Pengukuran 

Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai teknik 

pengukuran dengan bobot tertinggi ditiap pertanyaan adalah 5 bobot dan 

bobot terendah adalah 1. 

Skor 1 = Sangat (tidak setuju / buruk / kurang sekali) 

Skor 2 = Tidak (setuju / baik /) atau kurang 

Skor 3 = Netral / cukup 

Skor 4 = (Setuju, baik , suka) 

Skor 5 = Sangat (setuju / baik / suka) 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi sesorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.  

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode angket (kuesioner) adalah usaha pengumpulan informasi 

dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara 

tertulis oleh responden.13 Penelitian ini menggunakan angket tertutup. 

Angket tertutup adalah suatu angket di mana pertanyaan dan alternatif 

                                                                 
13

Papundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakrta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 62.  
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jawabanya telah ditentukan sehingga responden tinggal memilih jawaban 

yang di tentukan. 

2. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

femomena alam maupun sosial yang diamati. Jumlah instrumen penelitian 

tergantung pada jumlah variabel yang penelitian yang telah ditetapkan 

untuk diteliti.14Peneliti menggunakan instrumen berupa kueasioner dengan 

skala Likert dengan 5 opsi jawaban. 

Tabel 3.1 
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator Item  No. Item 

Produk (X1) 

Merek (X1.1) Pengenalan merek  1 

Kemasan (X1.2) Desaindan warna buku tabungan 2 

Labeling (X1.3) Informasi dalam buku tabungan 3 

Jaminan (X1.4) Keamanan transaksi perbankan 4 

Harga (X1.5) Biaya administrasi 5 

Layanan  (X1.6) Penanganan keluhan nasabah 6 

Promosi 
(X2)  

Periklanan (X2.1) Untuk menginformasikan 7 

Promosi penjualan 
(X2.2) 

Untuk meningkatkan penjualan 8 

Penjualan pribadi (X2.3) Saling bertemu muka 9 

Hubungan masyarakat 

dan publisitas (X2.4) 

Untuk meningkatkan pamor/kesan 

bagi masyarakat  
10 

Keputusan 

menjadi 

anggota 

Tahap pengenalan 
masalah (Y.1) 

Timbulnya kebutuhan menabung 11 

Tahap pencarian Pencarian informasi produk 12 

                                                                 
14

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif..., hal. 148. 



20 
 

 
 

penabung(Y) informasi (Y.2) tabungan 

Tahap evaluasi alternatif 

atau pilihan (Y.3) 
Evaluasi terhadap produk tabungan 13 

Tahap pilihan (Y.4) 
Mengambil keputusan untuk 
mengambil produk tabungan  

14 

Tahap purna pembelian 
(Y.5) 

Kepuasan nasabah terhadap produk 
tabungan yang digunakan 

15 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan responden, mentabulasi data 

berdasarkan variabel dari seluruh resonden, menyajikan data setiap variabel 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 15Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalitan dan kesahan suatu instrument. Validitas menunjukkan 

seberapa cermat suatu alat tes melakukan fungsi ukurnya atau suatu 

alat ukur yang dapat mengukur apa yang ingin diukur. 16 Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

                                                                 
15

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi....., hal. 199. 

16
Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0  (Jakarta: Prestasi Pustaka 

Publisher, 2009), hal. 94-96. 



21 
 

 
 

terkumpul tidak menyimpang tentang vaiabel yang dimaksud. Metode 

yang sering digunakan untuk memberikan penilaian terhadap validitas 

kuesioner adalah korelasi produk momen (moment product 

correlation, pearson correlation) antara skor setiap butir pertanyaan 

dengan skor total, sehingga sering disebut sebagai inter item-total 

correlation. Ketentuan validitas instrumen sahih apabila hasil r hitung 

> r tabel (0,30).17 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah untuk mengetahui apakah alat ukur tersebut 

akan mendapatkan pengukuran yang yang tetap konsisten jika 

pengukuran diulang kembali.18 SPSS memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Alpha Cronbach’s (α), 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Alpha Cronbach’s > 

0,60. Dan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Triton jika skala 

itu dikelompokkan kedalam lima belas kelas dengan reng yang sama, 

maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai 

berikut:19 

1) Nilai Alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20, berarti kurang reliabel. 

2) Nilai Alpha Cronbach 0,21 s.d. 0,40, berarti agak reliabel.  

3) Nilai Alpha Cronbach 0,42 s.d. 0,60, berarti cukup reliabel.  

                                                                 
17

Ibid., hal. 95. 

18
Ibid. hal 168. 

19
 Sujianto, Aplikasi Statistik…, hal. 97. 
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4) Nilai Alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80, berarti reliabel. 

5) Nilai Alpha Cronbach 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat reliabel.  

Metode yang digunakan untuk melakukan uji reliabilitas adalah 

Alpha Cronbach diukur berdasarkan Alpha Cronbach 0 sampai 1. 

Suatu variabel dikatakan reliabel, apabila hasil Alpha Cronbach > 

0,60. Jadi pengujian reliabilitas instrumen dalam suatu penelitian 

dilakukan karena keterandalan instrumen berkaitan dengan keajekan 

dan taraf kepercayaan terhadap instrumen penelitian tersebut. 20 

2. Uji Normalitas 

Uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah data kita 

memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik 

parametrik. Tujuan dari dilakukannya uji normalitas tentu saja untuk 

mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak. Normal disini dalam 

arti mempunyai distribusi data yang normal. Data yang mempunyai 

distribusi normal merupakan salah satu syarat yang dilakukannya 

parametric-test. Untuk data yang tidak mempunyai distribusi normal tentu 

saja analisisnya harus menggunakan non parametric-test. Uji normalitas 

data adalah hal yang lazim dilakukan sebelum sebuah metode statistik 

diterapkan. Disini untuk mendeteksi normalitas data menggunakan 

pendekatan Kolmogorof-Smirnov ketentuan pengujian ini adalah jika nilai 

                                                                 
20

Ibid. 
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Sig atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 diatribusi adalah normal 

(simetris).21 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan antara variabel 

independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen 

akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat.22 Untuk mendeteksi 

adanya multikolinearitas, jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari multikolinieritas. VIF 

adalah suatu estimasi berapa besar multikolinearitas meningkatkan 

varian pada suatu koefisien estimasi sebuah variabel penjelas. VIF 

yang tinggi menunjukkan bahwa multikolinearitas telah menaikkan 

sedikit varian pada koefisien estimasi, akibatnya menurunkan nilai t.  

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah menguji terjadinya perbedaan 

variance residual suatu periode pengamatan keperiode pengamatan 

yang lain.23 Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada 

suatu model dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut. 

Tidak terdapat heteroskedastisitas jika:  

                                                                 
21

Ibid., hal. 78. 

22
Ibid., hal. 179. 

23
Ibid., hal. 180. 
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1) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola;  

2) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 

0 dan 3;  

3) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah 

saja.24 

 

4. Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Cara untuk mengetahui Pengaruh produk dan promosi terhadap 

keputusan menjadi anggota penabung di Kopsyah Podojoyo digunakan 

alat analisis regresi berganda. Penggunaan analisis regresi berganda 

dikarenakan jumlah variabel bebas yang digunakan lebih dari satu yang 

mempengaruhi satu variabel terikat. Adapun persamaan regresi berganda 

adalah sebagai berikut : 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + ⋯+ 𝐸 

Keterangan : 

a =  konstanta 

b1, b2 =koefisien regresi masing-masing variabel 

X1 = produk 

X2 = promosi 

E = error term (variabel pengganggu) atau residual 

5. Pengujian Hipotesis 

                                                                 
24

 Sujianto, Aplikasi Statistik…, hal. 80. 
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Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini apakah 

berpengaruh terhadap variabel terikat,maka digunakan beberapa pengujian 

yaitu uji-T dan uji-F. 

a. Uji T (T-test) 

Uji t digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen dapat 

digunakan tingkat signifikansi = 5%= 0.05. Asumsinya jika 

probabilitas t lebih besar dari 5% maka tidak ada pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen. Begitu juga 

sebaliknya.25 

b. Uji F 

Uji F dilakukan untuk membuktikan apakah variabel-variabel 

bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Jika nilai α yang 

digunakan lebih kecil 5%= 0,05 maka menunjukkan bahwa Ho ditolak 

dan Ha diterima yang berarti bahwa variabel bebas mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara simultan 

(bersama-sama). Begitu juga sebaliknya. 

6. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

                                                                 
25

Singgih Santoso, Latihan SPSS Statistik Parametrik , (Jakarta: Elekmedia Komputindo, 

2002), hal. 168. 
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Uji koefisien determinasi atau uji R2 digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar sumbangan atau kontribusi variabel independen (artinya 

produk, harga, tempat dan promosi) terhadap variabel dependen 

(keputusan menjadi anggota penabung).  

Rumus: 𝑅2 = 𝑟2 × 100% 

R2 = Koefisien Determinasi 

r = Koefisien Korelasi 

Selanjutnya untuk menganalisis data penelitian mulai uji validitas 

dan reliabilitas instrument sampai dengan uji koefisien determinasi maka 

peneliti menggunakan software pengelolahan data dengan SPSS.  

 Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (R2 = 0) artinya variasi 

dari Y tidak dapat diterangkan oleh X  

 Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 1 (R2 = 1) artinya 

variabel Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X.  


