
BAB III 

METODE PENELITIAN 
 
 
 
A. Pendekatan Penelitian  

Memilih pendekatan sebelum melakukan penelitian sangat penting. 

Sebab, memilih pendekatan kuantitatif maupun pendekatan kualitatif berarti 

memilih kerangka kerja penelitian ilmiah sebagai acuan dalam merancang dan 

mendesain, serta melaksanakan penelitian.1 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komperatif. Tujuan penelitian 

komperatif adalah dipakai untuk menguji teori sehingga ditemukan perbedaan 

dan kesamaan. Penelitian komperatif merupakan bagian dari penelitian 

kuantitatif. Adapun ciri-ciri penelitian komperatif ialah: 

1. Konsep dasar penelitian dibangun melalui teori yang telah ada berdasarkan 

hasil penelitian yang sudah ada. 

2. Kerangka konseptual penelitian merupakan arah atau kompas bagi peneliti 

untuk mengidentifikasikan kepada proses dasar acuan penelitian. 

3. Pengumpulan data menggunakan instrumen yang mempunyai validitas dan 

realibilitas tinggi. 

4. Dari hasil temuan penelitian, peneliti harus menjelaskan kesamaan dan 

perbedaan sehingga jelas posisinya apabila dihubungkan dengan kerangka 

teori yang menjadi landasan penelitian.2 

                                                 
1 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial [Kualitatif dan Kuantitatif], 

(Jakarta: GP Press, 2009), hlm. 22. 
2Ibid., hlm. 62‐63. 



 

Variabel yang diperbandingkan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

(X1) Peran Customer Service, (X2) Kepuasan Nasabah, dan (X3) Loyalitas 

Nasabah pada Bank Syariah dan variabel tak bebas (Y1) Peran Customer 

Service, (Y2)  Kepuasan Nasabah, dan (Y3) Loyalitas Nasabah pada Bank 

Konvensional. 

 
B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, mulai bulan Januari 2018 

sampai Juni 2018. Penelitian ini berlokasi berada di Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Pembantu Rengat dan di Bank Nasional Indonesia Cabang 

Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. 

 
C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.3 Populasi 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel. III.1   

Jumlah Populasi Penelitian 

No Jenis Bank Jumlah 

1. Bank Syariah Mandiri (BSM) 5325 

2. Bank Nasional Indonesia (BNI) 7894 

                                                 
3 Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis (Pedekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 80. 



         Sumber Data, Data Penabung BSM dan BNI 
 

2.  Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. 

Bila populasi besar, dan peneliti mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi tersebut.4 Sehubungan dengan banyaknya jumlah nasabah 

Bank Syariah Mandiri mencapai 5325 orang, mengingat waktu dan biaya 

yang harus dikeluarkan tidak sedikit, maka peneliti menarik sampel 

dengan menggunakan Slovin:5 

1. 2 


dN

N
n  

Dimana : 

n = Jumlah sampel 
N = Jumlah Populasi 
D2 = Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%). 
 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut: 

1. 2 


dN

N
n  = 

11,0.5325

5325
2 

 = 
101,0.5325

5325


 =

25,54

5325
 = 98 

Dengan demikian jumlah sampel diambil sebanyak 98 nasabah dari bank 

syariah dan 98 nasabah dari bank konvensional. Dengan menggunakan 

metode random sampling adalah salah satu metode penarikan sample yang 

                                                 
4 Sugiyono, Metodologi, hlm. 81.  
5  Riduwan  dan  Akdon,  Rumus  dan  Data  Analisis  Statistika,  (Bandung:  Alfabeta, 

2010), hlm. 254. 



dilakukan dengan cara acak dan sederhana. Tiap-tiap responden memiliki 

kemungkinan yang sama untuk terpilih sebagai responden. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data tersebut, maka penulis menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Interview (Wawancara) 

Interview digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus 

diteliti, dan juga bila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam. Wawancara yang digunakan peneliti adalah 

wawancara bebas, yakni nara sumber dapat memberikan jawabannya 

secara bebas secara langsung kepada staf customer service dan nasabah 

BSM dan BNI. 

2.  Dokumentasi  

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen 

tertulis seperti struktur organisasi BSM dan BNI, Jumlah Nasabah yang 

diperlukan guna mendukung penelitian ini. 

3. Angket (Kuesioner) 

Angket (questionnaire), yaitu daftar pertanyaan yang diberikan 

kepada orang lain bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan 



permintaan pengguna dan lain-lain.6 Angket digunakan untuk menggali 

data primer tentang “Customer Service, Kepuasan Nasabah, dan Loyalitas 

Nasabah”. Angket yang digunakan adalah angket tertutup yang ditujukan 

kepada Naasabah Bank BSM dan Bank BNI. Berikut ini masing-masing 

indikator angket dengan kisi-kisi pertanyaan: 

Tabel. III.2 

Kisi-kisi Angket Peran Customer Service 

Variabel  Indikator Nomor Pernyataan 
 
 
Peran 
Customer 
Service 

Sebagai Resepsionis 1, 2, 3 

Sebagai Deskmen 4, 5 

Sebagai Salesmen 6, 7, 8 
Sebagai Costumer Relation 
Officer 

9, 10, 11 

Sebagai Komunikator 12, 13 
Sumber, Teori ( Kasmir: 2014 ) 

Angket Peran Customer Service dijabarkan menjadi lima indikator yaitu 

Sebagai Resepsionis, Sebagai Deskmen, Sebagai Salesmen, Sebagai 

Customer Relation, dan Sebagai komunikator yang kemudian disusun 

menjadi 13 butir pertanyaan.  

Pada penelitian ini responden cukup memilih jawaban yang telah di 

sediakan dalam kuesioner. Pada angket ini disediakan 5 alternatif jawaban 

dengan skornya masing-masing yaitu : 

a.  Sangat Setuju mendapat 
skor 

5 

b.  Setuju mendapat 
skor 

4 

c.  Ragu-
ragu/Netral 

mendapat 
skor 

3 

                                                 
6  Riduwan,  Skala  Pengukuran  Variabel‐variabel  Penelitian,  (Bandung:  Alfabeta, 

2010), hlm. 1‐2. 



d.  Tidak Setuju mendapat 
skor 

2 

c.  Sangat Tidak 
Setuju 

mendapat 
skor 

1
.
7 

 
Selanjutnya indikator angket Kepuasan Nasabah secara rinci dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Tabel. III.3 

Kisi-kisi Angket Kepuasan Nasabah 

Variabel  Indikator Nomor Pernyataan 
 
Kepuasan 
Nasabah 
 

Harapan konsumen tentang 
produk 

14, 15, 16, 17, 18, 19 

Pelayanan sesuai dengan 
kinerja produk  

20, 21, 22, 23, 24, 25 

Sumber, Teori (Etta Mamang Sungadji dan Sopiah: 2013) 

Angket Kepuasan Nasabah dijabarkan menjadi dua indikator yaitu: 

(1) harapan konsumen tentang produk dan (2) pelayanan sesuai dengan 

kinerja produk dan pelayanan aktual. Angket disusun menjadi 12 butir 

pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban dengan skornya yaitu: 

a.  Sangat Puas mendapat 
skor 

5

b.  Puas mendapat 
skor 

4

c.  Cukup Puas mendapat 
skor 

3

d.  Tidak Puas mendapat 
skor 

2

c.  Sangat Tidak 
Puas 

mendapat 
skor 

1
.
8

                                                 
7  Amri  Darwis,  Metode  Penelitian  Pendidikan  Islam,  (Jakarta:  Raja  Grafindo 

Persada, 2014), hlm. 61. 
8 Riduwan, Skala., hlm. 13. 



 
Selanjutnya indikator angket Loyalitas Nasabah secara rinci dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Tabel. III.4 

Kisi-kisi Angket Loyalitas Nasabah 

Variabel  Indikator 
Nomor 

Pernyataan 
 
 
 
 
Loyalitas 
Nasabah 

a. Pembelian ulang 26, 27 

b. Kebiasaan menggunakan layanan  28, 29 

c. Rasa suka pada layanan  30, 31 
d. Ketetapan pada layanan  32, 33 

e. Keyakinan  bahwa  layanan  bank 
itu yang terbaik 

34, 35 

f. Perekomendasian  merek  pada 
orang lain 

36, 37 

Sumber, Teori (Tjiptono: 2013) 

Angket Loyalitas Nasabah dijabarkan menjadi enam indikator yaitu: 

pembelian ulang; kebiasaan mengkonsumsi merek; rasa suka yang besar 

pada merek; ketetapan pada merek; keyakinan bahwa merek tertentu yang 

terbaik; dan perekomendasian merek pada orang lain. Dalam penghitungan 

angket harus memenuhi pengujian, yaitu Validitas dan Realibilitas: 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau keshahihan sesuatu instrumen.9 Untuk menguji 

kevalidan atau keshahihan instrumen peneliti menggunakan rumus 

korelasi product moment.  

b. Uji Realibilitas 

                                                 
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 211. 



Realibilitas menunjukkan sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen itu 

sudah baik. Untuk menguji instrumen apakah sudah dapat dipercaya 

atau tidak menggunakan rumus alpha, yakni:10 

 

 

 

      Keterangan : 

r11  = Realibilitas tes    

 2
1  = jumlah varian skor tiap-tiap item 

2
1  = Varian total 

k  = Jumlah butir soal. 

Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian perlu dilakukan. 

Pengujian instrumen penelitian ini menggunakan uji validitas dan 

reliabilitas Alpha dengan menggunakan bantuan program SPSS 

(Statistic Package For Social Sciences) versi 20.0. 

 
E. Uji Coba Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau keshahihan sesuatu instrumen. Untuk menguji kevalidan 

atau keshahihan instrumen peneliti menggunakan Aplikasi Praktis SPSS 

for windows, yakni SPSS 20.0. Angket disebarkan selama 1 bulan dimulai 

Selasa 6 Maret 2018 sampai dengan Kamis, 29 Maret 2018. Angket 

disebarkan sebanyak 98 exsemplar di Kantor Bank Syari’ah Mandiri 

                                                 
10 Suharsimi Arikunto, Prosedur., hlm. 239. 
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(BSM) Kantor Cabang Rengat dan Bank BNI Cabang Rengat dengan 

jumlah pertanyaan angket sebanyak 13 butir pernyataan tentang Peran 

Customer Service. Validitas data dapat dinilai dari nilai Correlated Item-

Total Correlated yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel. III.5 

 Uji Validitas Peran Customer Service 

Konstruk Penilaian Pearson 
Cerrelated

Sign.(1-
tailed) 

N Ket 

a. Sebagai Resepsionis
1. Menyambut nasabah 0,641** 0,202 98 Valid 
2. Melayani keperluan nasabah 0,356** 0,202 98 Valid 
3. Memberikan informasi 0,301** 0,202 98 Valid 
b. Sebagai Deskman 

4. Membantu nasabah mengisi 
formulir 

0,588** 0,202 98 Valid 

5. Memberikan petunjuk cara 
menggunakan aplikasi 

0,475** 0,202 98 Valid 

c. Sebagai Salesman
6. Menawarkan produk bank 0,501** 0,202 98 Valid 
7. Meyakinkan nasabah untuk 

memakai produk bank 0,580** 0,202 98 Valid 

8. Melayani pembelian produk bank 0,385** 0,202 98 Valid 
d. Sebagai Costimer Relation Officer 
9. Membina hubungan baik dengan 

nasabah 
0,298** 0,202 98 Valid



10. Memudahkan urusan nasabah 0,269** 0,202 98 Valid 
11. Bersosialisasi dengan nasabah 0,286** 0,202 98 Valid 

e. Sebagai Komunikator 
12. Menghubungi nasabah untuk 

jika ada masalah 
0,527** 0,202 98 Valid

13. Memberikan informasi pada 
nasabah terkait program atau 
peraturan baru 

0,614** 0,202 98 Valid 

Sumber, Data Olahan 
Dari uji validitas pearson correlation diperoleh angka pearson 

correlation lebih besar dari pada r tabel 0,677 sehingga dapat disimpulkan 

seluruh butir-butir soal pada pernyataan angket Peran customer service  

sebanyak 13 item dinyatakan  valid. Selanjutnya uji validitas data tentang 

kepuasan nasabah yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel. III.6 

 Uji Validitas Kepuasan Nasabah 

Konstruk Penilaian Pearson 
Cerrelated

Sign.(1-
tailed) 

N Ket 

a. Harapan konsumen tentang produk 
1. Kemampuan ATM melayani 24 jam 0,331** 0,202 98 Valid 
2. Kemampuan ATM melakukan 

transfer dana 
0,467**

0,202 98 Valid 

3. Waktu yang diperlukan dalam 
transaksi interbank account (dalam 
bank yang sama) 

0,425** 
0,202 98 Valid 

4. Kecepatan pelayanan yang diberikan 
teller bank syariah mandiri. 

0,454** 
0,202 98 Valid 

5. Satpam siap sedia membantu 
nasabah bila kesulitan 

0,569** 
0,202 98 Valid 

6. Adanya inovasi teknologi baru yang 
menjamin keamanan pengguna 

0,322* 
0,202 98 Valid 

b. Pelayanan sesuai dengan kinerja produk  

7. Karyawan melayani nasabah dengan 
senyum, ramah dan empaty 

0,462** 
0,202 98 Valid 

8. Jaminan keamanan informasi data 
yang diambil dari ATM 

0,545** 
0,202 98 Valid 

9. Kemudahan untuk menghubungi 0,340** 0,202 98 Valid 



petugas call center melalui telpon 

10. Kecepatan karyawan dalam 
pelayanan adminitrasi kepada 
nasabah 

0,467** 
0,202 98 Valid 

11. Kebersihan ruang kantor Bank 
Syariah Mandiri memberikan 
pelayananan yang lebih baik 

0,453** 
0,202 98 Valid 

12. Nasabah nyaman dalam 
melakukan transaksi 

0,247* 
0,202 98 Valid 

Sumber, Data Olahan 
Dari uji validitas pearson correlation diperoleh angka pearson 

correlation lebih besar dari pada r tabel 0,202 sehingga dapat disimpulkan 

seluruh butir-butir soal pada pernyataan angket Kepuasan Nasabah  

sebanyak 12 item dinyatakan  valid.  

 

 

Tabel. III.7 

 Uji Validitas Loyalitas Nasabah 

Konstruk Penilaian Pearson 
Cerrelated

Sign.(1-
tailed) 

N Ket 

a. Pembelian ulang 
1. Melakukan pemanfaatan  ulang

pelayanan atau jasa bank syariah 
0,257**

0,202 98 Valid 

2. Tetap bertahan menjadi nasabah  0,535** 0,202 98 Valid 
b. Kebiasaan menggunakan layanan 

3. Terbiasa    menggunakan  layanan 
bank syariah sejak lama 

0,238* 
0,202 98 Valid 

4. Mempercayakan dana untuk 
dikelola Bank 

0,357** 
0,202 98 Valid 

c. Rasa suka yang besar pada layanan 
5. Selama menabung di bank syariah,

saya merasa puas atas pelayanan  
0,589**

0,202 98 Valid 

6. Menabung di Bank hati tenang
karena terhindar dari riba 

0,390** 
0,202 98 Valid 

d. Ketetapan pada layanan 

7. Pemberian solusi atas masalah
dengan cepat kepada nasabah 

0,424** 
0,202 98 Valid

8. Tidak tertarik menggunakan bank 0,386** 0,202 98 Valid 



lain apalagi bank konvensional 
e. Keyakinan bahwa layanan bank itu yang terbaik 

9. Pelayanannya  baik  dan  mudah 
dalam mengurus administrasi 

0,604** 
0,202 98 Valid

10. Produk dan jasa Bank Syariah 
Mandiri memiliki keunggulan 

0,430** 
0,202 98 Valid 

f. Perekomendasian merek pada orang lain 

11. Bersedia mempengaruhi nasabah
lainnya untuk menabung 

0,466** 
0,202 98 Valid

12. Menceritakan keunggulan Bank 
kepada rekan-rekan  

0,286** 
0,202 98 Valid 

Sumber, Data Olahan 
Dari uji validitas pearson correlation diperoleh angka pearson 

correlation lebih besar dari pada r tabel 0,202 sehingga dapat disimpulkan 

seluruh butir-butir soal pada pernyataan angket Loyalitas Nasabah  

sebanyak 12 item dinyatakan  valid. 

 
2. Pengujian Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen itu baik. Pengujian Cronbach Alpha digunakan untuk menguji 

tingkat keandalan (reliability) dari masing-masing angket variabel. Hasil 

uji reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Hasil uji 

reliabilitas dikonsultasikan dengan ketetapan reliabilitas menurut 

Suharsimi Arikunto sebagai berikut: 

Antara 0,800 – 1,000 = Sangat tinggi 
Antara 0,600 – 0,800 = Tinggi 
Antara 0,400 – 0,600 = Cukup 
Antara 0,200 – 0,400 = Rendah 
Antara 0,001 – 0,200 = Sangat rendah.11 

 
                                                 

11 Suharsimi Arikunto, Prosedur., hlm. 276. 



 Hasil uji realibilitas Peran Customer Service dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel. III.8  

Hasil Uji Reliabilitas Peran Customer Service 

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items 

.677 13 

Sumber : Output SPSS 20.0 

Berdasarkan tabel III.8 hasil uji reliabilitas (di atas terlihat) bahwa 

nilai Cronbach Alpha rata-rata sebesar 0,677. Berdasarkan ketentuan 

tersebut berarti indikator-indikator (item pertanyaan) Peran Customer 

Service di atas dinyatakan Cukup Reliabel. Selanjutnya tentang reliabelitas 

data Kepuasan Nasabah dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel. III. 9  

Hasil Uji Reliabilitas Kepuasan Nasabah 

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items 

.575 12 

Sumber : Output SPSS 20 

Berdasarkan tabel III.9 hasil uji reliabilitas kepuasan nasabah di 

atas terlihat bahwa nilai Cronbach Alpha rata-rata sebesar 0,575. Dari 

ketentuan tersebut berarti Kepuasan Nasabah dinyatakan Cukup Reliabel. 

Berikutnya ini tentang reliabelitas data Loyalitas Nasabah: 

Tabel. III.10 

 Hasil Uji Reliabilitas Loyalitas Nasabah 

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items 



.546 12 

Sumber : Output SPSS 20 

Berdasarkan tabel III.10 hasil uji reliabilitas loyalitas nasabah di 

atas terlihat bahwa nilai Cronbach Alpha rata-rata sebesar 0,546. 

Berdasarkan ketentuan tersebut berarti indikator-indikator Loyalitas 

Nasabah dinyatakan Cukup Reliabel. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data 

terkumpul.12 Suharsimi Arikunto, menjelaskan yang dimaksudkan dengan 

analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan 

rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian 

atau desain yang diambil. Terkait dengan hal itu maka diperlukan adanya 

teknik analisis data.13 Untuk menganalisis data peneliti menggunakan teknik 

analisis data sebagai berikut: 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu analisis yang 

menguraikan tanggapan responden yang kemudian dideskriptifkan sesuai 

dengan skor yang diperoleh. Untuk menentukan kriteria intepretasi skor 

menggunakan perhitungan Range dengan bobot tertinggi 5 dan bobot 

terendah adalah 1 dengan jumlah responden sebanyak 98 orang. Untuk 

mencari range menggunakan rumus:14  

                                                 
12 Iskandar, Metododologi, hlm. 178 
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur, hlm. 238. 
14 Sudjana, Metoda Statistika, (Bandung : Tarsito, 2005), hlm. 47. 
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2. Analisis Kuantitatif 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat komperatif dengan 

membandingkan Mean maka untuk menganalisis data digunakan langkah-

langkah berikut: 

a. Uji Normalitas  

Distribusi normal adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam 

bentuk Z-scoore dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji 

kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji 

normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, 

jika signifikan di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang 

signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi 

perbedaan yang signifikan.15 Dalam hal ini, penulis menggunakan 

Aplikasi Praktis SPSS for windows, yakni SPSS 20.0 dengan Analisis 

Taburan Normalitas Data melalui uji normalitas menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov. 

b. Uji Homogenitas Sampel 

Untuk menguji homogenitas sampel (kesamaan sampel) dibuktikan 

dengan adanya kesamaan variansi kelompok-kelompok yang 

membentuk sampel tersebut. Jika ternyata tidak terdapat perbedaan 

variansi di antara kelompok sampel dan ini mengandung arti bahwa 

                                                 
15 Hartono, Analisis Item Instrumen, (Pekanbaru: Zanafa Fublising, 2015), hlm. 165. 



kelompok-kelompok tersebut homogen, maka dapat dikatakan bahwa 

kelompok-kelompok sampel tersebut berasal dari populasi yang 

sama.16 Untuk itu sebelumnya perlu disiapkan hipotesis tentang hal 

tersebut. Adapun hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ha= kedua varian populasi adalah identik (homogen) 

Ho = kedua varian tidak identik (heterogen) dengan ketentuan: 

1) Jika signifikasi atau nilai probabilitas < 0,05 maka varian dua atau 

lebih kelompok populasi data adalah tidak sama (tidak homogen). 

2) Jika signifikasi atau nilai probabilitas > 0,05 maka varian dari dua 

atau lebih kelompok populasi data adalah sama (homogen).17 

c. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis korelasi digunakan teknik korelasi 

berganda (Anova F) untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara 

tiga variabel berjenis (berbentuk gejala) Interval. Besarnya koefisien 

korelasi harus diuji keberadaannya dengan uji Anova F. Uji hipotesis 

menggunakan Aplikasi Praktis SPSS for windows, yakni SPSS 20.0. 

Di samping itu penelitian ini juga merupakan penelitian 

komparatif. Penelitian komperasional adalah melakukan perbandingan 

antar dua variabel, yaitu: apakah memang secara signifikan dua 

variabel itu memang berbeda, ataukah perbedaan itu terjadi semata-

                                                 
16 Suharsimi Arikunto, Prosedur, hlm. 318. 
17 Hartono, Analisis, hlm. 186. 



mata karena kebetulan saja, maka digunakan Tes”t” (”t-Test”) sebagai 

teknik analisisnya.18  

Untuk menolak atau menerima hipotesa nihil tentang ada atau 

tidak adanya perbedaan dua Mean Sampel secara signifikan, harus 

mencari harga kritik ”t”. Di sini ”t” merupakan suatu angka atau 

koefisien yang melambangkan derajat perbedaan Mean kedua 

kelompok sampel yang sedang diteliti. Besarnya ”t” sama dengan 

selish ke dua Mean Sampel, dibagi dengan Standar Error Perbedaan 

dua Mean Sampel atau apabila diformulasikan ke dalam bentuk rumus, 

yakni:19 Sehubungan penelitian ini merupakan model sample terpisah 

(independent sample), maka untuk menguji hipotesis diukur dengan 

uji-t atau t-tes. penulis menggunakan Aplikasi Praktis SPSS for 

windows, yakni SPSS 20.0. 

 

                                                 
18  Anas  Sudjiono,  Pengantar  Statistik  Pendidikan,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo, 

2010), hlm. 277. 
19 Ibid., hlm. 283 – 284. 


