BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan
instrumen kuisioner sebagai alat untuk mengumpulkan data.
B. Waktu dan Tempat Penelitian
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti
melakukan penelitian pada sekolah islam terpadu yang berlokasi di Pekanbaru.
Dengan pertimbangan memudahkan penulis dalam mengumpulkan data-data yang
di perlukan dan pada akhirnya waktu, tenaga dapat dimanfaatkan secara efektif
dan seefisien mungkin. Waktu penelitian sampai dengan selesai.
C. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki
karakteristik

tertentu,

jelas

dan

lengkap

yang

akan

diteliti

(bahan

penelitian)64.Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau
keadaan tertentu yang akan diteliti sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.
Adapun yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah guru
sekolah islam terpadu di Pekanbaru yang berjumlah 319 orang.Teknik sampling
yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah tekniksimple random
sampling, karena pengambilan anggota sampel dari populasi, dilakukan secara
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acak tanpa memperhatikan starata yang ada dalam populasi itu.65Ukuran sampel
dihitung berdasarkan formulasi yang dikemukan oleh Isaac dan Michael.
Agar perolehan sampel lebih akurat, maka digunakan rumus yang
dikemukakan oleh Isaac dan Michael66, sebagai berikut :

(

)

λ2 dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%.
P = Q = 0,5. d = 0,05. s = jumlah sampel
keterangan :
s =

jumlah sampel

λ2=

Chi Kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan
tingkat kesalahan. Untuk derajat kebebasan 1 dan kesalahan 5%
harga Chi Kuadrat = 3,841. Harga Chi Kuadrat kesalahan 1% =
6,634 dan 10% = 2,706. (Dalam hal ini penulis mengambil tingkat
kesalahan 10%).

N =

jumlah populasi

P =

peluang benar (0,5)

Q =

peluang salah (0,5)

d =

perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi.
Perbedaan bisa 0,01; 0,05; dan 0,10
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Berdasarkan formulasi diatas, dari jumlah populasi sebanyak
70.560 dapat dihitung banyaknya unit sebagai berikut :

(

)

dibulatkan menjadi 147 orang.
Penentuan jumlah sampel untuk masing-masing guru diberbagai
sekolah dihitung secara proporsional, dengan menggunakan rumus :

Keterangan :
s =

jumlah sampel setiap unit secara proporsi

S =

jumlah seluruh sampel yang didapatkan

N =

jumlah seluruh populasi

n =

jumlah masing-masing unit populasi
Sampel pada penelitian ini adalah 147orang Guru, adapun teknik

penentuan sampelnya menggunakan teknik proportionate stratified cluster
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random sampling yaitu dengan mengambil sebagian populasi sebagai
sample dalam penelitian.67
Tabel III.1
Jumlah Guru Sekolah Islam Terpadu di Pekanbaru
No

Nama sekolah

Jumlah
guru

Sample

Jumlah

2

SDIT Brilliant Islamic
school
SDIT Az Zuhra Panam

73

(73/319)x 147 34 orang

3

SDIT Miftahul Iman

19

(19/319)x 147 9 orang

4

SDIT Al Ulum

26

(26/319)x 147 12 orang

5

SDIT Al –Fittiyah

17

(17/319)x 147 8 orang

6

SDIT Insan Utama II

27

(27/319)x 147 12 orang

7

SDIT Ibnu Abbas

13

(13/319)x 147 6 orang

8

SDIT Imam Syafi’i

24

(24/319)x 147 11 orang

9

SDIT Al- Izhar

20

(20/319)x 147 9 orang

10

SDIT Bintang Cendikia

21

(21/319)x 147 10 orang

11
12

SMPIT An Namiroh
Delima
SMPIT AZ Zuhra Panam

13

SMPIT Al Izhar

14

SMK Perbankan Syariah
Al Izhar
SMAIT Az Zuhra Panam

1

15

9

11

4 orang

(11/319)x 147 5 orang

23

(23/319)x 147 10 orang

15

(15/319)x 147 7 orang

10
11

Jumlah

(9/319)x 147

(10/319)x 147 5 orang
(11/319)x 147 5 orang

319

147 orang

Sumber: Sekolah Islam Terpadu di Pekanbaru 2016
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah sampel yang
dominan diteliti adalah dari SDIT Az zuhra sebanyak 34 orang.
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selanjutnya SDIT Insan Utama, SDIT Al Ulum sebanyak 12 orang, SDIT
Imam Syafi’isebanyak 11 orang. SMPIT Az zuhra Panam, SDIT Bintang
cendikia sebanyak 10 orang,

SDIT Al Izhar, SDIT Miftahul Iman

sebanyak 9 orang. SDIT Al Fittiyah sebanyak 8 orang, SMPIT Al Izhar
sebanyak 7orang, SDIT Ibnu Abbas, SDIT An Namiroh delimadan
SMAIT Az Zuhra Panam, SDIT SMK Perbankan syariah sebanyak 5
orang dan terakhir SDIT Brilliant Islamic school sebanyak 4 orang.
D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a. Data kuantitatif, data berupa angka-angka yang diperoleh dari
Sekolah Islam Terpadu di Pekanbaru yang dapat dihitung seperti
jumlah Guru Sekolah Islam Terpadu di Pekanbaru dan data-data
lainnya yang menunjang penelitian.
b. Data kualitatif, data yang diperoleh dari Sekolah Islam Terpadu
di Pekanbaru yang tidak berbentuk angka seperti gambaran umum
sekolah dan data-data lain yang menunjang penelitian.
2. Sumber Data
a. Data Primer, data yang diperoleh secara langsung dari tanggapan
responden terhadap item pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.
b. Data Sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang
yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.
Data ini biasanya diperoleh oleh perpustakaan atau laporan-laporan
penelitian terdahulu.
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E. Teknik Pengumpulan Data
1. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden.

Pengisian

kuesioner

penelitian

ini

diukur

dengan

menggunakan Skala Likert dengan lima poin. Adapun skor yang
diberikan pada setiap jawaban responden adalah :
a. Sangat Setuju (SS) dengan bobot 5
b. Setuju (S) diberi bobot 4
c. Kurang Setuju (KR) diberi bobot 3
d. Tidak Setuju (TS) diberi bobot 2
e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi bobot 1
F. Teknik Analisis Data
Untuk menentukan batas-batas kebenaran ketepatan alat ukur (kuesioner)
suatu indikator variabel dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Uji Validitas
Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk
mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan
untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Beberapa kategori
validitas yaitu: validitas isi, validitas yang berhubungan dengan kriteria,
validitas konstrak
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. Sedangkan menurut validitas instrumen harus

mengandung dua hal faktor ketepatan dan faktor kecepatan69.
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2. Uji Reabilitas
Reabilitas adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk
mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama 70. Suatu alat
ukur yang mantap tidak berubah-ubah pengukuranya dan dapat diandalkan
karena penggunaan alat ukur tersebut berkali-kali akan memberikan hasil
yang serupa. Dapat disimpulkan bahwa reabilitas adalah ketepatan suatu
ukuran atau alat pengukur 71.
Reabilitas dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data
instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Bila
korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliabel.
Realibiltas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika
hasil pengukuran yang dilakukan secara berulan relatif sama maka
pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reabilitas yang baik.
3. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model
regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal atau
tidak karena model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal
atau mendekati normal.Pembuktian apakah data tersebut memiliki distribusi
normal atau tidak dapat dilihat pada bentuk distribusi datanya, yaitu pada
histogram maupun normalprobability plot.
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Pada histogram, data dikatakan memiliki distribusi yang normal jika
data

tersebut

berbentukseperti

lonceng.

Sedangkan

pada

normal

probabilityplot, data dikatakan normal jika ada penyebaran titik-titik
disekitar garis diagonal

dan penyebarannya

mengikuti

arah

garis

diagonal.jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah
garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas 72.
4. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolinieritas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
ditemukan

adanya

korelasi

antarvariabel

bebas

(variabel

independent). Dalam multi regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi
maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal
adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesamanya sama
sengan nol 23.
Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada tidaknya
multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai
tolerance dan Variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur
variabilitas variabel bebas terpilih yang tidak dijelaskan untuk variabel
bebas lainnya. Jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF
yang tinggi (karena VIF = 1/ Tolerance). Nilai Cutoff yang sering
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dipakai untuk menjelaskan adanya multikolinieritas adalah nilai
tolerance< 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (30,)
b. Uji Heterokedastisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model
regresi terjadi ketidaksaman varians dari residual satu pengamatan ke
56 pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika
berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik
adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi
homokedastisitas 73.
Cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas adalah
dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat
(ZPRED)

dan

residualnya

(SRESID).

Deteksi

terhadap

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola
tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED dimana
sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, sumbu X adalah residual (Y
prediksi–Y sesungguhnya) yang telah distudentized. Dasar analisis :
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk
pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian
menyempit),

maka

heteroskedastisitas.
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mengindikasikan

telah

terjadi

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik yang menyebar diatas
dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi
heteroskedastisitas 74.
5. Autokorelasi
Autokorelasi ialah korelasi antara sesama urutan pengamatan dari
waktu kewaktu. Autokoralasi bertujuan untuk mengetahui tidak terdapatnya
otokorelasi. Untuk mengetahui adanya otokorelasi, biasanya dipakai uji
Durbin-Waston.
6. Analisis Regresi Linear Berganda
Untuk mengetahui pengaruh variabel Motivasi, Persepsi dan sikap
terhadap Keputusan menjadi nasabah di Bank Syariah pada guru sekolah IT di
Pekanbaru. Dengan mengunakan rumus:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4 + e
Dimana:
Y

= Variabel dependen yaitu Keputusan Guru

X1

= Variabel Independen yaitu faktor budaya

X2

= Variabel Independen yaitu faktor sosial

X3

= Variabel Independen Yaitu faktor pribadi

X4

= Variabel Independen Yaitu faktor psikologi

a

= Nilai Konstanta

b

= Koefisien Arah Regresi

e

= Human Error
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7. Analisis Koefisien Determinasi ( R2)
Pada model linear berganda ini, akan dilihat besarnya kontribusi
untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya
dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R2). Jika (R2) yang
diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model
tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat.
Sebaliknya jika (R2) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah
pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.
8. Uji Hipotesis
a. Uji F (Uji Simultan)
Yaitu pengujian regresi secara simultan atau serentak
antara variabel independen terhadap variable dependen. Uji F
dimaksudkan untuk menguji

ada

tidaknya

pengaruh

variable

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau
untuk menguji tingkat keberartian
regresi

variabel

hubungan

seluruh

koefisien

independen terhadap variabel dependen. Dimana

Fhitung> Ftabel, maka H1 diterima atau secara bersamasama variabel
bebas

dapat

menerangkan

variabel

terikatnya

secara serentak.

Sebaliknya apabila Fhitung< Ftabel, maka H0 diterima atau secara bersamasama variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.
Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersamasama
variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability
sebesar 5% (α= 0,05).
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Jika sig> ά (0,05), maka H0 diterima H1 ditolak.
Jika sig < ά (0,05), maka H0 ditolak H1 diterima.
b. Uji T (Uji Parsial).
Yaitu pengujian regresi secara terpisah atau parsial antar
masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing
variabel bebasnya secara sendiri-sendiri berpengaruh secara signifikan
terhadap variabel terikatnya. Dimana Ttabel> Thitung, H0 diterima dan jika
Ttabel < Thitung, maka H1 diterima begitupun jika sig > ά (0,05), maka H0
diterima H1 ditolak dan jika sig < ά (0,05), maka H0 ditolak H1 diterima.
9. Uji Koefisien Korelasi
Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel independent
terhadap variabel dependent, maka digunakan analisis koefisien korelasi,
dalam pembahasan ini akan disajikan hasil analisis koefisien antara variabel
independent terhadap variabel dependent secara parsial dan hasil analisis
koefisien korelasi variabel independent terhadap variabel dependent secara
simultan.
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