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ABSTRAK 

Ramadhan, Rikky, 2019. Pengaruh Tingkat Religiusitas dan 

Pengetahuan Produk Tabungan Terhadap Minat Menabung 

Santri di Bank Syariah (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-

Barokah Ponorogo). 

Kata Kunci : Keimanan, Pemahaman, Keinginan. 

Ada ketidak sesuaian antara tingkat keimanan santri di Pondok 

Pesantren Al-Barokah dan juga pemahaman santri tentang 

produk tabungan dengan keinginan untuk menabung di Bank 

Syariah. Tingginya keimanan serta pemahaman tentang produk 

tabungan santri tidak menimbulkan keinginan untuk menabung 

di bank syariah. Hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik 

untuk meneliti pengaruh tingkat religiusitas dan pengetahuan 

produk tabungan santri terhadap minat menabung di Bank 

Syariah. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan 

data yang didapat dari pertanyaan angket yang diajukan kepada 

responden (sampel). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

kesimpulan bahwa (1) tidak terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara tingkat religiusitas dan minat menabung santri 

di Bank Syariah, dengan signifikan 0,761 > 0,05 yang 

menunjukkan tidak adanya hubungan positif antara X1 dan Y. 

(2) terdapat hubungan positif dan signifikan antara 

pengetahuan produk tabungan terhadap minat menabung santri 

di Bank Syariah, dengan signifikan 0,000 < 0,05 yang 

menunjukkan adanya hubungan yang searah secara parsial 

antara X2 dan Y. (3) terdapat hubungan posistif dan signifikan 

tingkat religiusitas dan pengetahuan produk tabungan secara 

bersama-sama terhadap minat menabung  santri di Bank 

Syariah dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dengan 

koefisien determinasi (R2) dan persamaan regresi linier 

berganda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sesuai dengan  perkembangan ekonomi, 

pembangunan suatu bangsa, serta perkembangan 

teknologi, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai 

alternatif. Lembaga keuangan sebagai perantara dari pihak 

yang  kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang 

kekurangan dana (lack of funds), berfungsi sebagai 

perantara laju keuangan masyarakat (financial 

intermediary). Lembaga keuangan sama dengan suatu 

lembaga atau institusi, yang berada dilingkup masyarakat. 

Lembaga adalah organisasi masyarakat yang keberadaanya 

untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus 

masyarakat.  

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan 

dengan prinsip agama islam yang tumbuh dan berkembang 

di Indonesia, yang diawali dengan berdirinya Bank 

Muamalat Indonesia. Keberadaan Perbankan Syariah di 

Indonesia telah mendapatkan pijakan kokoh setelah 

lahirnya Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 

yang direvisi melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 
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1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan 

berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam.1  

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang 

berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat 

kemudian menyalurkannya kembali pada masyarakat, yang 

sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan 

kepada hukum Islam atau prinsip syariah yang sesuai 

dengan Al-Qur’an dan hadis. Yaitu transaksi yang bebas 

dari bunga (riba), kegiatan spekulatif yang produktif 

seperti perjudian (gharar), bebas dari hal-hal yang rusak 

atau tidk sah (bathil) dan penggunaan uang sebagai alat 

tukar.2 

Adapun salah satu tujuan didirikannya bank syariah 

yaitu guna meningkatkan partisipasi masyarakat banyak 

terutama masyarakat islam dalam proses pembangunan 

melalui jalur ekonomi, karena pada saat itu masih banyak 

masyarakat yang enggan bergabung dengan bank, hal ini 

terjadi karena saat itu masih banyak orang islam yang 

mempunyai pandangan bahwa bunga bank itu sama 

                                                           
1 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di 

Beberapa Negara (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 28. 
2 Ibid., 29. 
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dengan riba yang diharamkan oleh syariat islam serta 

banyak juga diantara masyarakat kecil yang belum 

mengenal dan terbiasa dengan sistem kerja di bank.3 Maka 

dengan adanya bank yang sesuai dengan syariat islam, 

masyarakat islam yang tadinya enggan berhubungan 

dengan bank diharapkan akan merasa terpanggil untuk 

memilih berhubungan dengan bank syariah. Tujuan lain 

didirikannnya lembaga bank syariah ini guna berusaha 

membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariah 

islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi 

bank-bank dengan sistem kerja lainnya.4 

Salah satu dimensi religiusitas adalah dimensi 

konsekuensi, pada hal ini semakin tinggi tingkat 

religiusitas seseorang maka akan meningkatkan kualitas 

akidah, akhlak dan juga syariah seseorang.5 Pada bidang 

akidah, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka 

ia akan semakin yakin dengan keesaan Tuhan dan semakin 

meningkatkan kualitas ibadahnya. Pada bidang akhlak, 

semakin tinggi tingkat religiusitas maka semakin 

                                                           
3 Rahmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia 

(Jakarta: Sinar Garfika, 2014), 37. 
4 Ibib.,37. 

5 Jalaludidin, Psikologi Agama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2012), 15. 
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seseorang memperbaiki caranya berinteraksi sesama 

mahluk Tuhan. Pada bidang syariah, semakin tinggi 

tingkat religiusitas seseorang akan menyebabkan ia 

melakukan transaksi yang dibenarkan syariat serta 

menghindari hal yang dilarang syariat, seperti memutuskan 

untuk menjadi nasabah di Bank Syariah untuk 

menghindari transaksi konvensional yang banyak 

mengandung riba. 

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang 

diketahui seseorang yg didapat dari segala hal. Menurut 

Bambang Prasetyo dalam bukunya yang berjudul Metode 

Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi, menjelaskan 

bahwa sumber seseorang untuk memiliki pengetahuan 

dapat digolongkan menjadi dua, yaitu dengan cara 

Eksperiential Reality (ER) dan Agreement Reality (AR).  

Eksperiential Reality (ER) adalah pengetahuan 

yang didapat dengan cara mengalaminya sendiri, dengan 

pengalaman maka kita mengetahuui akan kesepakatan 

antara diri kita pribadi dengan orang lain, bentuk 

Agreement Reality (AR) bermacam-macam, bisa didapat 
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dari informasi dari orang lain, tradisi, serta kebiasaan.6 

Dalam marketing efektifitas sebuah iklan sering digunakan 

untuk menyampaikan informasi sebuah produk agar 

memberikan pemahaman pada konsumen tentang produk 

tersebut. Kurangnya pengetahuan tentang produk menjadi 

salah satu penyebab menurunnya minat masyarakat untuk 

menggunakan produk tersebut.7 

Minat adalah suatu rasa suka dan ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Pada 

dasarnya adalah penerimaan suatu hubungan antara diri 

sendiri dengan sesuatu.8 Minat diartikan sebagai keinginan 

untuk melakukan perilaku yang belum berupa perilakunya,  

tidak selalu statis, minat dapat berubah dengan berjalannya 

waktu.9 Pada umumnya faktor yang mempengaruhi 

timbulnya minat seseorang berasal dari faktor dari dalam 

diri, faktor sosial, dan faktor emosional. 

                                                           
6 Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan 

Aplikasi (Jakarta Rajawali Pers, 2012), 4. 
7 Kaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: Pustaka 

Setia, 2013), 219. 
8 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya 

(Jakatra: PT Reineka Cipta, 1995), 180. 
9 Jogiyanto, Sistem informasi keperilakuan (Yogyakarta: C.V Andi 

Offset, 2007), 29. 
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Pengetahuan yang berada dalam diri seseorang 

akan menuntun kepada minat melakukan sesuatu. Contoh, 

orang mempunyai pengetahuan tentang agama islam maka 

dia akan mempuyai minat atau keinginan melakukan 

perbuatan yang berdasar agama islam, kemudian minat 

akan terwujud dengan melakukan hal tersebut. 

Peneliti memilih tempat penelitian di Pondok 

Pesantren Al-Barokah dengan santri sebagai responden 

penelitiannya. Melalui hasil observasi yang peneliti 

lakukan ditemukan beberapa santri yang memliki tingkat 

religiusitas tinggi memilih menabung di bank 

konvensional. Serta pengetahuan para santri yang beragam 

mengenai produk tabungan di Bank Syariah, dari 4 santri 

yang peneliti wawancara tidak ada santri yang memiliki 

pemahaman yang sama tentang produk tabungan di Bank 

Syariah. Santri yang memahami produk tabungan pada 

Bank Syariah tidak menabung di Bank Syariah dan 

memilih menabung di bank konvensional. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Pengetahuan Produk 
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Tabungan Santri Pondok Pesantren Al-Barokah Terhadap 

Minat Menjadi Nasabah Di Bank Syariah”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah tingkat religiusitas mempengaruhi minat 

menabung santri Pondok Pesantren Al-Barokah 

Ponorogo di Bank Syariah? 

2. Apakah pengetahuan produk tabungan 

mempengaruhi minat menabung santri Pondok 

Pesantren Al-Barokah Ponorogo di Bank Syariah? 

3. Apakah tingkat religiusitas dan pengetahuan produk 

tabungan secara bersama-sama mempengaruhi minat 

menabung santri Pondok Pesantren Al-Barokah 

Ponorogo di Bank Syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat religiusitas 

terhadap minat menabung santri Pondok Pesantren 

Al-Barokah Ponorogo di Bank Syariah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan produk 

tabungan terhadap minat menabung santri Pondok 

Pesantren Al-Barokah Ponorogo di Bank Syariah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat religiusitas dan 

pengetahuan produk tabungan secara bersama-sama 
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terhadap minat menabung santri Pondok Pesantren 

Al-Barokah Ponorogo di Bank Syariah. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan para pembaca maupun 

menjadi rujukan/referensi atau pertimbangan untuk 

penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan 

perbankan syariah khususnya dalam menabung 

dengan prinsip syariah dan penambah wawasan 

keilmuan. 

 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  

sebagai  bahan  masukan  dalam menetapkan 

strategi usaha dimasa yang akan datang bagi bank 

syariah, bagi pemerintah diharapkan  bermanfaat  

sebagai  bahan  pertimbangan  dalam memutuskan 

kebijakan yang terkait dengan perbankan dan bagi 

pondok pesantren diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai bahan masukan untuk memilih bank yang 

sesuai dengan syariat Islam. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai 

penelitian ini, dapat disusun sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

Bab I yaitu pendahuluan yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.  

Bab II meliputi landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian.  

Bab III metode penelitian yang meliputi 

rancangan penelitian, variabel penelitian dan devinisi 

operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, metode pengolahan 

dan analisis data.  

Bab IV pada bab ini berisi sejarah dan objek 

penelitian, hasil dan pengujian instrumen (validitas dan 

reabilitas), hasil pengujian deskripsi, hasil pengujian 

hipotesis, dan pembahasan. 

Bab V penutup meliputi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Religiusitas  

Agama berasal dari kata al-Din, religi 

(relegere, religare) dan agama. Al-Din (semit) 

berarti undang-undang atau hukum. Kemudian 

dalam bahasa arab, kata ini mengandung arti 

menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, 

kebiasaan. Sedangkan dari kata religi (latin) atau 

relegere berarti mengumpulkan dan membaca. 

Kemudian religare berarti mengikat. Adapun kata 

agama terdiri dari a= tidak; gam= pergi 

mengandung arti tidak pergi, tetap ditempat atau 

diwarisi turun-temurun.1 

Bertolak pada pengertian tersebut agama 

berarti mengikat. Karena itu agama mengandung 

arti ikatan yang harus dipegang dan harus dipatuhi 

oleh manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari 

                                                             
1 Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2012), 12. 
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suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia 

sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap 

dengan pancaindra, namun mempunyai pengaruh 

yang sangat besar sekali terhadap kehidupan 

manusia sehari-hari. 

Keberagaman atau religiusitas diwujudkan 

dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas 

keberagaman bukan hanya terjadi ketika seseorang 

melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga 

ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh 

kekuatan akhir. Bukan hanya yang berkaitan dengan 

aktifitas yang tampak dan dapat dilihat mata, tapi 

juga aktifitas tak tampak dan terjadi dalam hati 

seseorang. Karena itu, keberagaman seseorang akan 

meliputi berbagai macam sisi atau dimensi. Dengan 

demikian, agama adalah sebuah sistem yang 

berdimensi banyak. 

Agama, dalam pengertian Glock & Stark 

adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem 

nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, 
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semua itu berpusat pada persoalan-persoalan yang 

dihayati  sebagai yang paling maknawi.2 

a. Dimensi Religiusitas 

Menurut Glock & Stark mengatakan 

bahwa terdapat lima dimensi dalam religiusitas, 

yaitu:  

1) Dimensi keyakinan atau Ideologis  

Dimensi keyakinan adalah tingkatan 

sejauh mana seseorang menerima hal-hal 

yang dogmatik dalam agamanya, misalnya 

kepercayaan kepada Tuhan, malaikat, surga 

dan neraka. Pada dasarnya setiap agama juga 

menginginkan adanya unsur ketaatan bagi 

setiap pengikutnya. Adapun dalam agama 

yang dianut oleh seseorang, makna yang 

terpenting adalah kemauan untuk mematuhi 

aturan yang berlaku dalam ajaran agama 

yang dianutnya. Jadi dimensi keyakinan 

lebih bersifat doktriner yang harus ditaati 

oleh penganut agama. Dengan sendirinya 

dimensi keyakinan ini menuntut 

                                                             
2 Ibid., 13. 
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dilakukannya praktek-praktek peribadatan 

yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

2) Dimensi praktik agama atau ritualistik  

Dimensi praktik agama yaitu 

tingkatan sejauh mana seseorang 

mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual 

dalam agamanya. Unsur yang ada dalam 

dimensi ini mencakup pemujaan, ketaatan, 

serta hal-hal yang lebih menunjukkan 

komitmen seseorang dalam agama yang 

dianutnya. Wujud dari dimensi ini adalah 

perilaku masyarakat pengikut agama tertentu 

dalam menjalankan ritual-ritual yang 

berkaitan dengan agama. Dimensi praktek 

dalam agama Islam dapat dilakukan dengan 

menjalankan ibadah shalat, puasa, zakat, haji 

ataupun praktek muamalah lainnya.3  

3) Dimensi pengalaman atau eksperiensial  

Dimensi pengalaman adalah 

perasaan-perasaan atau pengalaman yang 

pernah dialami dan dirasakan. Misalnya 

merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut 

                                                             
3 Ibid., 14. 
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berbuat dosa, merasa doanya dikabulkan, 

diselamatkan oleh Tuhan, dan sebagainya.  

4) Dimensi pengetahuan agama atau intelektual  

Dimensi pengetahuan agama adalah 

dimensi yang menerangkan seberapa jauh 

seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran 

agamanya, terutama yang ada di dalam kitab 

suci manapun yang lainnya. Paling tidak 

seseorang yang beragama harus mengetahui 

hal-hal pokok mengenai dasar-dasar 

keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi. 

Dimensi ini dalam Islam meliputi 

pengetahuan tentang isi Al-Quran, pokok-

pokok ajaran yang harus diimani dan 

dilaksanakan, hukum Islam dan pemahaman 

terhadap kaidah-kaidah keilmuan ekonomi 

Islam/perbankan syariah.  

5) Dimensi konsekuensi  

Yaitu dimensi yang mengukur sejauh 

mana perilaku seseorang dimotivasi oleh 

ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan 

sosial misalnya apakah ia mengunjungi 

tetangganya sakit, menolong orang yang 
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kesulitan, mendermakan hartanya, dan 

sebagainya. Esensi Islam adalah tauhid atau 

pengesaan Tuhan , tindakan yang 

menegaskan Allah sebagai Yang Maha Esa, 

penciptaan yang mutlak dan transenden, 

penguasa segala yang ada. Disamping tauhid 

atau akidah, dalam islam juga ada syariah 

dan akhlak. Pada dasarnya Islam dibagi 

menjadi tiga bagian, yaitu akidah, syariah, 

dan akhlak, di mana tiga bagian tadi satu 

sama lain saling berhubungan.4   

b. Sikap Religiusitas 

Terdapat beberapa sikap religiusitas 

yang tampak di dalam diri seseorang dalam 

menjalankan tugasnya, di antaranya:5 

1) Kejujuran: Rahasia untuk meraih sukses 

menurut mereka adalah berkata jujur.  

2) Keadilan: Salah satu skill orang yang 

religius adalah mampu bersikap adil kepada 

semua pihak, bahkan saat ia terdesak 

sekalipun.  

                                                             
4 Ibid., 14. 
5 Ibid., 15. 
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3) Bermanfaat bagi orang lain: hal ini 

merupakan salah satu sikap yang tampak 

dari diri seseorang.  

4) Rendah hati: merupakan sikap tidak 

sombong mau mendengarkan pendapat 

orang lain dan tidak memaksakan gagasan 

atau kehendaknya. 

5) Bekerja efisien: mereka mampu 

memusatkan semua perhatianya pada 

pekerjaan saat itu, begitu juga saat mereka 

mengerjakan pekerjaan selanjutnya.  

6) Visi kedepan: mereka mampu mengajak 

orang kedalam angan-angannya. Kemudian 

menjabarkan begitu terinci, cara-cara untuk 

menuju kesana.  

7) Disiplin tinggi: kedisiplinan mereka tumbuh 

dari semangat penuh gairah dan kesadaran, 

bukan berangkat dari keharusan dan 

keterpaksaan.  

8) Keseimbangan: seseorang yang memiliki 

sikap religiusitas sangat menjaga 

keseimbangan hidupnya, kususnya empat 

aspek inti dalam kehidupanya, yaitu: 
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keintiman, pekerjaan, komunitas dan 

spiritualitas. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Religiusitas 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

keagamaan dibedakan menjadi empat macam, 

yaitu:6  

1) Pengaruh pendidikan atau pengajaran dan 

berbagai tekanan sosial 

Faktor ini mencakup semua 

pengaruh sosial dalam perkembangan 

keagamaan itu, termasuk pendidikan dari 

orang tua, tradisi-tradisi sosial, tekanan dari 

lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri 

dengan berbagai pendapat dan sikap yang 

disepakati oleh lingkungan itu.  

2) Faktor pengalaman 

Berkaitan dengan berbagai jenis 

pengalaman yang membentuk sikap 

keagamaan. Terutama pengalaman 

mengenai keindahan, konflik moral dan 

pengalaman emosional keagamaan. Faktor 

ini umumnya berupa pengalaman spiritual 

                                                             
6 Ibid., 15. 
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yang secara cepat dapat mempengaruhi 

perilaku individu.  

3)  Faktor kehidupan  

Kebutuhan-kebutuhan ini secara 

garis besar dapat menjadi empat, yaitu: 

kebutuhan akan keamanan atau keselamatan, 

kebutuhan akan cinta kasih, kebutuhan 

untuk memperoleh harga diri, dan kebutuhan 

yang timbul karena adanya ancaman 

kematian.  

4) Faktor intelektual  

Berkaitan dengan berbagai 

proses penalaran verbal atau 

rasionalisasi. Berdasarkan penjelasan di 

atas dapat disimpulan bahwa setiap 

individu berbeda-beda tingkat 

religiusitasnya dan dipengaruhi oleh dua 

macam faktor secara garis besarnya 

yaitu internal dan eksternal. Faktor 

internal yang dapat mempengaruhi 

religiusitas seperti adanya pengalaman-

pengalaman emosional keagamaan, 

kebutuhan individu yang mendesak 
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untuk dipenuhi seperti kebutuhan akan 

rasa aman, harga diri, cinta kasih dan 

sebagainya. Sedangkan pengaruh 

eksternalnya seperti pendidikan formal, 

pendidikan agama dalam keluarga, 

tradisi-tradisi sosial yang berlandaskan 

nilai-nilai keagamaan, tekanan-tekanan 

lingkungan sosial dalam kehidupan 

individu.7 

2. Pengetahuan Produk Tabungan 

a. Definisi Pengetahuan 

Pengetahuan adalah keseluruhan 

gagasan, pemikiran, dan pemahaman yang 

dimiliki manusia tentang dunia dan segala 

isinya, termasuk manusia dan kehidupannya.8 

Pengetahuan diperoleh melalui 

pengalaman hidup, pengalaman kerja atau 

melalui pendidikan dan latihan.9 Pengtahuan 

ialah segala sesuatu yang diketahui seseorang 

dengan jalan  apapun. Pengetahuan juga sering 

                                                             
7 Ibid., 15. 
8 Akhyar Yusuf Lubis, Filsafat Ilmu: Klasik Hingga Kontemporer 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 63. 
9 Mohamad Surya, Psikologi Guru (Bandung: Alfabeta, 2014), 252. 
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disebut sebagai segala sesuatu yang diketahui 

orang dari pengalamannya, sehingga disebut 

pengetahuan pengalaman. Pengetahuan pada 

hakikatnya meliputi semua yang diketahui 

sesorang tentang objek tertentu.10 

b. Cara Memperoleh Pengetahuan 

Secara garis besar manusia memperoleh 

pengetahuan melalui orang lain dan 

pengalaman. Orang lain memberitahukan 

kepada kita, baik secara langsung maupun 

melalui media, sesuatu yang kita anggap 

sesbagai sesuatu yang benar. Dalam keluarga 

kita banyak memperoleh pengetahuan dari 

orang tua, sejak bayi hingga dewasa.  

Ada beberapa cara yang digunakan oleh 

manusia untuk memperoleh pengetahuan, antara 

lain:11 

1) Metode keteguhan (tenacity). Dengan 

metode ini orang menerima suatu kebenaran 

karena merasa yakin akan kebenarannya. 

                                                             
10 Binti Maunah, Sosiologi Pendidikan (Sleman: Kalimedia, 2016), 

20. 
11 I Made Wirartha, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi 

(Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006), 2-3. 
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Unsur keyakinan berperan pada metode ini. 

Bahwa manusia merupakan mahluk ciptaan 

Tuhan dan bukan berasal dari monyet, 

diterima sebagai kebenaran karena 

keyakinan terhadap agama. 

2) Metode otoritas. Sesuatu diterima sebagai 

kebenaran berdasarkan sumbernya 

mempunyai otoritas untuk itu. 

3) Metode apriori atau intuisi. Sesuatu diterim 

sebagai kebenaran semata-mata tanpa 

melalui sebuah pemikiran. 

4) Metode tradisi. Sesuatu diterima 

kebenarannya berdasarkan tradisi dalam 

suatu lingkungan. 

5) Metode trial and error. Sesuatu yang 

dianggap benar diperoleh sebagai hasil dari 

serangkaian percobaan yang tidak 

sistematis. 

6) Metode metafisik. Suatu pengetahuan yang 

dianggap benar diperoleh secara metafisik. 

Jawaban dalam masalah yang ditemukan 

dalam dunia emprirs dicari dari dunia 

supranatural, di dalam dunia transenden. 
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7) Metode ilmiah. Metode ini dilakukan 

melalui proses deduksi dan induksi. 

Permasalahan ditemukan dalam dunia 

empiris serta jawabannya juga dicari dalam 

dunia empiris melalui proses deduksi dan 

induksi yang dilakukan secara sistematis. 

c. Produk Tabungan Pada Bank Syariah 

Tabungan adalah simpanan yang dapat 

diambil sesuai keinginan pemilik. Produk 

tabungan di Bank Syariah adalah Al-wadiah.  

Al-wadiah dalam segi bahasa dapat 

diartikan titipan atau meninggalkan, 

meninggalkan sesuatu kepada orang lain untuk 

dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip 

mau mengambil kembali. 

 Suatu batang titipan maka harus 

dikembalikan kepada orang yang menitipkan 

dalam bentuk sebagaimana asalnya, barang 

dikembalikan tidak boleh ada yang kurang 

ataupun rusak.  

Penerapan wadiah di Bank Syariah 

dibagi menjadi dua, yakni wadiah yad al-

dhamanah dan wadiah yad al-amanah. 
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Wadiah yad al-dhamanah adalah sebuah 

akad titipan yang dimana barang titipan dapat 

dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. 

Sedangkan wadiah yad al-amanah adalah 

sebuah akad titipan yang dimana barang titipan 

tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang 

dititipi.12 

3. Minat 

a. Pengertian minat menabung nasabah 

Minat merupakan suatu sifat yang relatif 

menetap pada diri seseorang. Minat sangat besar 

sekali pengaruhnya sebab dengan minat, 

seseorang akan melakukan sesuatu yang 

diminatinya. Sebaliknya, tanpa minat seseorang 

tidak mungkin melakukan sesuatu. Misalnya 

seseorang anak menaruh barang kesenian, maka 

ia akan berusaha untuk mengetahui lebih banyak 

                                                             
12 Agus Triyanta, Hukum Perbankan Syariah (Malang: Setara Pres, 

2016), 52. 
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tentang kesenian.13 Minat atau intensi (intention) 

adalah keinginan untuk melakukan perilaku.14 

Minat lebih dikenal dengan keputusan 

pemakaian atau pembelian jasa/produk tertentu. 

Keputusan pembelian merupakan suatu proses 

pengambilan keputusan atau pembelian yang 

mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau 

tidak melakukan pembelian dan keputusan 

tersebut diperoleh dari kegiatan-kegiatan 

sebelumnya yaitu kebutuhan dan dana yang 

dimiliki.  

Dalam dunia perbankan yang dimaksud 

dengan konsumen atau pelanggan atau nasabah, 

menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

tentang perbankan pasal 1, “Nasabah adalah 

pihak yang menggunakan jasa bank sedangkan 

nasabah penyimpan adalah nasabah yang 

menempatkan dananya di bank dalam bentuk 

                                                             
13 Moch. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2009), 27. 
14 Jogiyanto, Sistem Informasi Keprilakuan (Yogyakarta: C.V Andi 

Offest, 2007), 25. 
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simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan 

nasabah yang bersangkutan”.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa minat menabung nasabah adalah 

keinginan yang datang dari diri nasabah untuk 

menggunakan produk/jasa bank atau melakukan 

penyimpanan atas uang mereka di bank dengan 

tujuan tertentu.15 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 

1) Dorongan dari dalam diri individu, misalnya 

dorongan untuk makan, ingin tahu atau 

dorongan untuk menabung. Dorongan untuk 

makan akan membangkitkan minat untuk 

bekerja atau mencari penghasilan, minat 

terhadap produksi makanan dan lain-lain. 

Dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu 

akan membangkitkan minat untuk membaca, 

belajar, menuntut ilmu, melakukan 

penelitian dan lain-lain. 

                                                             
15 Tri Astuti, “Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Tingkat Suku 

Bunga, Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung 
Nasabah,” Jurnal Nominal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Yogyakarta Volume 2, 1 (2013), 186. 
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2) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang 

membangkitkan minat untuk melakukan 

suatu aktivitas tertentu. Motif sosial, dapat 

menjadi faktor membangkitkan minat untuk 

melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya 

minat terhadap pakaian timbul karena ingin 

mendapat persetujuan atau penerimaan dan 

perhatian orang lain. Minat untuk belajar 

atau menuntut ilmu pengetahuan timbul 

karena ingin mendapatkan penghargaan dari 

masyarakat.16 

3) Faktor emosional atau perasaan, artinya 

minat yang erat hubungannya dengan 

perasan atau emosi, keberhasilan dalam 

beraktivitas yang didorong oleh minat akan 

membawa rasa senang dan memperkuat 

minat yang sudah ada, sebaliknya kegagalan 

akan mengurangi minat individu tersebut. 

Karena kepribadian manusia itu bersifat 

kompleks, maka sering ketiga faktor yang 

menjadi penyebab timbulnya minat tersebut 

                                                             
16 Abdul Rahman Saleh, Psikologi dalam Suatu Pengantar dalam 

Perspektif Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004), 263. 
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tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan 

suatu perpaduan dari ketiga faktor tersebut.17 

c. Macam-macam minat 

Minat dapat digolongkan menjadi 

beberapa macam, ini sangat bergantung pada 

sudut pandang dan cara penggolongan, seperti 

berikut: 

1) Berdasarkan timbulnya, minat dapat 

dibedakan menjadi minat primitif dan minat 

kultural. Minat primitif adalah minat yang 

timbul karena kebutuhan biologis atau 

jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan 

akan makanan, perasaan enak atau nyaman, 

kebebasan beraktivitas. Minat kultural atau 

minat sosial adalah minat yang timbul 

karena proses belajar, minat ini tidak secara 

langsung berhubungan dengan diri kita. 

2) Berdasarkan arahannya, minat dapat 

dibedakan menjadi minat intrinsik dan 

ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang 

langsung berhubungan dengan aktivitas itu 

sendiri, ini merupakan minat yang lebih 

                                                             
17 Ibid., 264. 
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mendasar atau asli misalnya bagaimana 

mencetak gol sebanyak mungkin, bagaimana 

mengalahkan lawan dan sebagainya. Minat 

ekstrinsik adalah minat yang berhubungan 

dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut, 

apabila tujuannya sudah tercapai ada 

kemungkinan minat tersebut hilang. 

3) Berdasarkan cara mengungkapkan minat 

dapat dibedakan menjadi empat yaitu:18 

a) Expressed interest  

Adalah minat yang diungkapkan 

dengan cara meminta kepada subyek 

untuk menyatakan atau menuliskan 

kegiatan-kegiatan baik yang berupa 

tugas maupun bukan tugas yang 

disenangi dan paling tidak disenangi. 

b) Manifest interest 

Adalah minat yang diungkapkan 

dengan cara mengobservasi atau 

melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap aktivitas-aktivitas yang 

                                                             
18 Ibid., 265-267. 
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dilakukan subyek atau dengan 

mengetahui hobinya. 

c) Tested interest 

Yaitu minat yang diungkapkan 

cara menyimpulkan dari hasil jawaban 

tes objektif yang diberikan, nilai-nilai 

yang tinggi pada suatu objek atau 

masalah biasanya menunjukkan minat 

yang tinggi pula terhadap hal tersebut. 

d) Inventoried interest 

Yaitu minat yang diungkapkan 

dengan menggunakan alat-alat yang 

sudah distandarisasikan, dimana 

biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan 

yang ditujukan kepada subjek apakah ia 

senang atau tidak senang terhadap 

sejumlah aktivitas atau sesuatu objek 

yang ditanyakan.19 

 

 

 

                                                             
19 Ibid., 267-268. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No  Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Kesimpulan Perbedaan 

1. Roose 

Hamida

h 

Febriast

i 

Faktor-

Faktor 

Yang 

Mempengar

uhi 

Keputsan 

Menabung 

Mahasiswa 

Di Bank 

Syariah 

Mandiri 

Yogyakarta.  

Terdapat tiga 

faktor yang 

mempengaru

hi keputusan 

menabung 

Mahasiswa di 

Bank Syariah 

Mandiri yaitu 

pelayanan, 

bagi hasil dan 

kredibilitas 

karyawan. 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

Roose 

Hamidah 

Febriasti 

meneliti 

faktor-

faktor yang 

mempengar

uhi 

keputusan 

menabung 

secara 

umum, 

sedangkan 

dalam 

penelitian 

ini penulis 

lebih 

memfokusk

an pada 

faktor 

religiusitas 

dan 

pengetahua

n produk 
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tabungan. 

2.  Tiara  Analisis 

Tingkat 

Religiusitas 

Pengetahua

n Nasabah, 

Pendapatan 

Nasabah, 

dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Keputusan 

Nasabah 

Menabung 

di Bank 

Syariah 

Variabel 

tingkat 

religiusitas, 

pengetahuan 

nasabah, dan 

pendapatan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

menabung di 

Bnak 

Syariah. 

Pada 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh Tiaa 

meneliti 

pengetahua

n secara 

umum, 

sedangakan 

penelitian 

ini meneliti 

pengetahua

n tentang 

produk 

tabungan 

yang ada di 

bank 

syariah saja. 

3.  Atik 

Masrur

oh 

Pengaruh 

Tingkat 

Religiusitas 

dan 

Disposible 

Income 

Terhadap 

Minat 

Menabung 

Mahasiswa 

di 

Perbankan 

Syariah 

(Studi 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

disposible 

income yang 

dimoderasi 

oleh tingkat 

religiusitas 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

minat 

Pada 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh Atik 

Masruroh 

menggunak

an 

responden 

yang sudah 

menjadi 

nasabah 

bank 

syariah, 
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Kasus 

Mahasiswa 

STAIN 

Salatiga) 

menbung 

mahasiswa di 

perbankan 

syariah. 

sedangkan 

pada 

penelitian 

ini 

respondenn

ya terdiri 

dari santri 

yang 

menabung 

di bank 

syariah dan 

yang tidak 

atau belum. 

4.  Khanif 

Rahma

nto 

Pengaruh 

Tingkat 

Religiusitas, 

Pelayanan, 

dan 

Promosi 

Terhadap 

Minat 

Masyarakat 

Desa Sraten 

Kab. 

Semarang 

Untuk 

Menabung 

di Bank 

Syariah 

Variabel 

religiusitas 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

minat 

menabung, 

variabel 

kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

minat 

menabung, 

dan variabel 

promosi 

berpengaruh 

positif dan 

Pada 

penelitian 

Khanif 

Rahmanto 

terdapat tiga 

variabel 

bebas yaitu 

tingkat 

religiusitas, 

pelayanan, 

dan 

promosi. 

Sedangkan 

pada 

penelitian 

ini peneliti 

menggunak

an dua 

variabel 

bebas yaitu 

tingkat 
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signifikan 

terhadap 

minat 

menabung. 

Variabel 

religiusitas, 

pelayanan 

dan promosi 

secara 

bersama-

sama 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

minat 

menabung 

masyarakat di 

bank syariah. 

religiusitas 

dan 

pengetahua

n produk 

tabungan. 

5. Ewa 

Ilyasa 

Zulkifli 

Pengaruh 

Pengetahua

n Santri 

Tentang 

Perbankan 

Syariah 

Terhadap 

Minat 

Memilih 

Produk 

Bank 

Syariah 

Mandiri 

Yogyakarta 

Variabel 

pengetauan 

definisi, 

lokasi, 

prinsip, dan 

produk 

berpengaruh 

terhadap 

minat santri. 

Pada 

penelitian 

Ewa Ilyasa 

Zulkifli 

menggunak

an variabel 

pengetahua

n definisi, 

lokasi, 

prinsip, dan 

pengetahua

n produk. 

Sedangkan 

pada 

penelitian 
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ini peneliti 

menggunak

an variabel 

pengetahua

n produk 

tabungan 

saja. 

 

Pada skripsi yang ditulis oleh Roose Hamidah 

Febriasti yang berjudul faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan menabung Mahasiswa di 

Bank Syariah Mandiri Yogyakarta dijelaskan bahwa 

ada tiga faktor yang mempengaruhi keputusan 

menabung Mahasiswa di Bank Syariah Mandiri yaitu 

pelayanan, bagi hasil dan kredibilitas karyawan. Pada 

penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana 

pengaruh religius dan pengetahuan produk wadiah  

terhadap minat menabung mahasantri di Bank Syariah. 

Penelitian yang dilakukan Tiara dengan judul 

Analisis Tingkat Religiusitas, Pengetahuan Nasabah, 

Pendapatan Nasabah,dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah, dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, 

pengetahuan, dan pendapatan berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap nasabah BRI Syariah KCP 

Magelang menabung di Bank Syariah.20 

Penelitian yang dilakukan Atik Masruroh 

dengan judul Pengaruh Tingkat Religiusitas dan 

Disposible Income Terhadap Minat Menabung 

Mahasiswa di Perbankan Syariah (Studi Kasus 

Mahasiswa STAIN Salatiga), dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa disposible income yang 

dimoderasi oleh tingkat religiusitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap miat menabung mahasiswa.21 

Penelitian yang dilakukan Khanif Rahmanto 

dengan judul Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pelayanan 

dan Promosi Terhadap Minat Masyarakat Desa Sraten 

Kab. Semarang Untuk Menabung di Bank Syariah, dari 

hasil penelitian menunjukan variabel religiusitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

menabung, variabel kualitas pelayanan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat menabung, 

variabel promosi berpengaruh positif dan signifikan 

                                                             
20 Tiara, “Analisis Tingkat Religiusitas, Pengetahuan Nasabah, 

Pendapatan Nasabah,dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan 

Nasabah Menabung di Bank Syariah” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2017), 127. 
21 Masruroh. Atik, “Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas Dan 

Disposible Income Terhadap Minat Menabung Mahasiswa di Bank Syariah 

(Studi Kasus STAIN Salatiga)” (Skripsi, STAIN Salatiga, 2015), ix. 
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terhadap minat menabung. Kemudian variabel 

religiusitas, kualitas layanan dan promosi secara 

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikn 

terhadap minat menabung msyarakat di bank syariah.22 

Penelitian yang dilakukan Ewa Ilyasa Zulkiflli 

dengan judul Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang 

Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih produk 

Bank Syariah Mandiri Yogyakarta, dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variable pengetahuan definisi, 

lokasi, prinsip, dan produk mempenaruhi terhadap 

minat santri. Namun Pengetahuan definisi lebih 

berpengaruh terhadap minat santri, karena santri lebih 

cepat dalam mempelajari tentang hukum-hukum islam, 

sehingga pengetahuan definisi lebih berpengaruh dalam 

minat santri memilih produk bank Syariah. 

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti 

melanjutkan kajian tentang tingkat religiusitas dan 

pengetahuan produk tabungan yang telah diteliti oleh 

peneliti terdahulu, dengan menggunakan variabel bebas 

minat menabung. 

                                                             
22 Rahmanto. Khanif, “Pengaruh Tingkat Religiusitas, Kualitas 

Pelayanan dan Promosi Terhadap Minat Menabung Masyarakat Desa 
Sraten Kab. Semarang Untuk Menabung di Bank Syariah”  (Skripsi, IAIN 

Salatiga, 2016), ix.  
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Minat menabung di 

bank syariah (Y) 

 

1.  

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka teoritis adalah model konseptual 

tentang bagaimana teori dihubungkan dengan berbagai 

faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting23. 

Berdasarkan variabel yang mempengaruhi 

minat memilih menabung di bank syariah,  maka 

kerangka berfikirnya adalah: 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

a. Variabel dependen yaitu variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel lain, adalah minat 

menabung di bank syariah (Y). 

                                                             
23 Ibid., 60. 

Religiusitas (X1) 

 

Pengetahuan produk 

tabungan (X2) 
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b. Variabel independen yaitu variabel yang  

mempengaruhi variabel lain, adalah 

religiusitas (X1), pengetahuan produk 

tabungan (X2). 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan.24 

H01: ß1 = 0 : tingkat religiusitas mempengaruhi minat 

menjadi nasabah santri Pondok Pesantren Al-Barokah 

di bank syariah. 

Ha1 : ß1 ≠ 0 : tingkat religiusitas tidak mempengaruhi 

minat menjadi nasabah santri Pondok Pesantren Al-

Barokah di bank syariah. 

H02 : ß2 = 0 : pengetahuan produk tabungan 

mempengaruhi minat menjadi nasabah santri Pondok 

Pesantren Al-Barokah di bank syariah. 

Ha2 : ß2 ≠ 0 : pengetahuan produk tabungan tidak 

mempengaruhi minat menjadi nasabah santri Pondok 

Pesantren Al-Barokah di bank syariah. 

                                                             
24 Elvinarno Ardianto, Metodologi Penelitian untuk Public Relations 

Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010), 21. 
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H03 : ß3 = 0 : tingkat religiusitas dan pengetahuan 

produk tabungan secara bersama-sama mempengaruhi 

minat menjadi nasabah santri Pondok Pesantren Al-

Barokah di bank syariah. 

Ha3 : ß3 ≠ 0 : tingkat religiusitas dan pengetahuan 

produk tabungan secara bersama-sama tidak 

mempengaruhi minat menjadi nasabah santri Pondok 

Pesantren Al-Barokah di bank syariah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam pendekatan penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu analisis 

regresi linier berganda yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah seluruh variabel bebas (independen) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat (dependen). Penelitian ini bersifat non-

eksperiental, penelitian ini dilakukan duna mengetahui 

pengaruh variabel tingkat religiusitas dan pengetahuan 

produk tabungan dalam mempengaruhi minat 

menabung santri di bank syariah. 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga 
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diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulan.1 

Dalam penelitian kuantitatif ini melihat 

pengaruh variabel terhadap obyek yang diteliti, ada 

variabel dependen dan variabel independen. Dari 

situ dapat dicari seberapa besar pengaruh variabel 

dependen terhadap varaiabel independen.2 

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini 

yaitu variabel independen (variabel X) dan variabel 

dependen (variabel Y). Peneliti menjadikan tingkat 

religiusitas santri (X1) dan pengetahuan santri 

tentang produk tabungan (X2) sebagai variabel 

independen dan minat menabung (Y) santri di bank 

syariah sebagai variabel dependen. 

2. Definisi Operasional 

Berikut operasional variabel dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

No Variabel Definisi Indikator Butir 

soal 

1 Pengetah

uan 

Mengetahu

i apa saja 

1. Wadiah 

yad 4 

                                                             
1 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2011), 38. 
2Elvinarno Ardianto, Metodologi Penelitian untuk Public Relations 

Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010), 39.  
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produk 

tabungan 

produk-

produk  

tabungan 

dalam 

bank 

syariah 

dhaman

ah 

2. Wadiah 

yad 

amanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Variabel Definisi  Indikator  
Butir 

soal 

2 Religiusit

as  

Mengetahu

i hukum 

islam 

1. 

Ideologis  

2. 

Ritualistik 

3. 

Eksperiens

ial  

4. 

Intelektual  

5. 

Konsekuen

si   

10 
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3 
Minat 

menabun

g di bank 

syariah 

Timbul 

rasa ingin 

menabung 

di bank 

syariah 

1. Faktor 

internal 

2. Faktor 

sosial 

3. Faktor 

emosion

al 

8 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah kumpulan (keseluruhan) 

unsur atau individu yang memiliki karakteristik 

tertentu di dalam suatu penelitian. Karakteristik 

di sini diartikan sebagai sifat-sifat yang ingin 

diketahui atau diamati pada suatu penelitian.3 

Sedangkan menurut Suryani, populasi sebagai 

keseluruhan kelompok orang yang, kejadian 

atau hal minat yang ingin peneliti investigasi.4 

Pengertian lain menyebutkan, populasi sebagai 

wilayah generalisasi yang terdiri dari atas 

objek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

                                                             
3 Andhita Dessy Wulansaari, Aplikasi Statistika Parametik dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2017), 8. 
4 Suryani, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada 

Penelitian Manajemen dan Ekonomi Islam (Jakarta: PT Fajar Interpratama 

Mandiri, 2015), 190. 
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karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.5 

Populasi pada penelitian ini yaitu 

seluruh santri kelas 1 sampai 4 madrasah 

diniyah Pondok Pesantren Al-Barokah tahun 

2019 yang berjumlah 250 santri. 

2. Sampel 

Saat melakukan penelitian peneliti tidak 

harus meneliti seluruh populasi yang ada. Hal 

ini dilakukan untuk menghemat waktu, biaya 

dan tenaga. Sebagai gantinya peneliti 

menggunakan sampel untuk diteliti. Sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Pemilihan sampel yang tepat dapat 

mewakili seluruh populasi yang ada tanpa 

mengurangi arti populasi tersebut. 

Menurut Solvin untuk menentukan 

besarnya sampel dicari dengan rumus:6 

                                                             
5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 117. 
6 Syofian Siregas, Metode Penulisan Kuantitatif dilegasi dengan 

Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS (Jakakarta: Kencana, 2017), 

38. 
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𝑛 =  
𝑁

1 + (𝑁. 𝑒2)
 

Dimana:  

n = ukuran sampel 

N= ukuran proposal 

e = persen kelonggaran ketidak telitiannya karena 

kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat 

ditolerir atau dinginan.  

Ketidak telitiannya karena kesalahan penarikan 

sampel. 10% = 0,10. 

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian.7 

Jumlah sampel adalah:  

n= 
250

1+250(0,10)2 

n= 
250

1+(250 𝑥 0,01)
 

n= 
250

1+(2,5)
   

n= 
250

3,5
 

n= 71 

Berdasarkan perhitungan di atas, sampel 

yang dalam penelitian diperoleh sebesar 71 orang. 

                                                             
7 V Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 83.  
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Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode simple random 

sampling  yaitu pengambilan sampel dari populasi 

yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

setrata. Teknik sampling yang diambil adalah 

semua santri mukim di Pondok Pesantren Al-

Barokah. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif yang merupakan data yang dinyatakan dalam 

bentuk angka.8 Dengan sumber data primer yaitu data 

asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk 

menjawab masalah penelitiannya secara khusus.9 

Dikatakan data primer, karena dalam penelitian ini data 

yang dibutuhkan yakni berupa tanggapan responden 

terhadap minat untuk menabung di Bank Syariah. 

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari santri 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang 

selanjutnya disebut responden. 

 

                                                             
8 Singgih Santoso, Mahir Statistik Parametrik (Jakarta: Alex Media 

Komputindo, 2018), 2. 
9 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 198. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Adapun dalam memperoleh data, penulis 

menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

1. Teknik Angket 

Metode angket adalah metode pengumpulan 

data dengan membrikan pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk memperoleh jawaban dengan 

memakai angket langsung. Angket akan diberikan 

kepada 71 santri Pondok Pesantren Al-Barokah 

yang telah dipilih secara acak oleh peneliti. Peneliti 

menggunakan jenis angket tertutup yang mana 

responden hanya dapat memilih jawaban yang telah 

disediakan oleh peneliti. 

2. Teknik Observasi  

Metode observasi adalah metode 

pengamatan dan pencatatan dengan sistematik 

fenomena-fenomena yang diselidiki. Peneliti 

menggunakan metode ini untuk memperoleh data 

visual dengan mengamati secara langsung letak 

geografis, sarana dan prasarana, suasana pondok 

pesantren serta keadaan santri dan ustadz. 
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F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat-tingkat kevalidan suatu 

instrument.10 Uji validitas ini digunakan untuk 

mengetahui seberapa tepat instrumen atau 

kuesioner yang disusun mampu 

menggambarkan yang sebenarnya dari variabel 

penelitian. Sebuah intrumen dikatakan valid 

apabila nilai koefisien korelasi rhitung dan rtebal. 

Indeks validitas uji instrumen penelitian yang 

umumnya digunakan penelitian adalah lebih 

besar dari 0,30 atau 0,3. Semakin tinggi indeks 

validitasnya, maka akan semakin akurat data 

yang dihasilkan. 

Kriteria uji validitas adalah: 

1) Apabila r hitung> r tabel, maka kuesioner 

tersebut valid 

                                                             
10 Danang Sunyoto, Metodologi Penelitian Ekonomi (Yogyakarta: 

Caps, 2011), 69.  
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2) Apabila r hitung< r tabel, maka dapat dikatakan 

kuesioner tidak valid. 

Rumus yang akan digunakan oleh 

peneliti adalah korelasi product moment 

pearson:11 

 ,𝑥𝑦 = 
𝑁∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

√(𝑁∑𝑋2−(∑𝑋)2)(𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2)
 

Keterangan:  

𝑟𝑥𝑦 : koefisien korelasi antara variabel x dan y 

N   : jumlah responden 

X   : skor masing-masing item 

Y   : total skor item 

XY: jumlah hasil perkalian antara x dan y 

Dengan cara yang sama didapatkan 

koefisien korelasi untuk item pertanyaan yang 

lain. Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

kevalidannya, masing-masing nilai rxy 

dibandingkan dengan nilai rtabel .Apabila nilai 

rxy> rtabel, maka item pertanyaan dinyatakan 

                                                             
11 Andhita Dessy Wulansaari, Aplikasi Statistika Parametik dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2017), 94. 
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valid.12 Jumlah dalam pengujian ini 

menggunakan 30 responden. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah indek yang 

menunjukan sejauh mana suatu alat ukur dapat 

dipercaya.13 Uji reabilitas digunakan untuk 

menetapkan apakah instumen dalam hal ini 

kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, 

paling tidak oleh responden yang sama. Suatu 

kuesioner dikatakan reliable apabila jawaban 

seseorang terhadap sebuah pertanyaan konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu.14 

Ada beberapa rumus yang sering 

dijumpai dalam pengujian realibilitas, namun 

penelitian ini menggunakan teknik belah dua 

dari Spearman Brown. Rumus yang digunakan 

adalah:15 

  𝑟𝑖 =  
2𝑟𝑏

1+𝑟𝑏
 

                                                             
12 Ibid., 84. 
13 Ibid., 189.  
14 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 169. 
15 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 185. 
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Keterangan:  

ri  = Realibilitas internal seluruh instrument 

𝑟𝑏= Korelasi product moment antara belahan 

pertama dan kedua. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan uji 

konormalan distribusi (pola) data. Dengan 

demikian uji normalitas ini mengasumsikan 

bahwa, data di tiap variabel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

Dapat dikatakan normal apabila H0 berdistribusi 

normal jika nilai sig < 0,05. 

H0 : Eror berdistribusi normal 

H0 : eror tidak berdistribusi normal 

 Jika signifikan (sig) > 0,05 maka Ho 

diterima yang artinya normalitas terpenuhi. 

b. Uji Heterokedatisitas 

 Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya varian variabel pada model regresi 

yang tidak sama.16 Jika terjadi pada model 

                                                             
16 Danang Sunyoto, Analisis Regresi dan Uji Hipotesis (Yogyakarta: 

Caps, 2011), 82. 
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regresi maka penaksiran terhadap data tidak lagi 

efisien dan estimasi koefisien dapat dikatakan 

menjadi kurang akurat. untuk mengetahui terjadi 

atau tidaknya gejala ini pada suatu model 

regresi dapat dilakukan dengan mengganti 

scatterplot. 

H0  : varian residal homogen (tidak terjadi 

kasus heteroskedastisitas) 

H1 : varian residal tidak  homogen ( terjadi 

kasus heteroskedastisitas) 

 Data dikatakan heterokedastisitas 

apabilai nilai sig > 0,05 sehingga H0 diterima, 

dan varian identik. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi 

yang tinggi atau sempurna diantara variabel 

bebas atau tidak. Jika model terbentuk terdapat 

korelasi tinggi atau sempurna berarti terdapat 

gejala multikolinieritas. Maka akan terjadi 

kesulitas dalam memisahkan pengaruh masing-
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masing variabel dependen terhadap variabel 

independen.17 

 

Data Multikolinieritas: 

1) Nilai tolerance > 0,10 (tidak terjadi 

multikolinieritas) 

2) Nilai VIF < 10 (tidak terjadi 

multikolinieritas) 

d. Uji Autokorelasi 

 Uji ini bertujuan untuk mengetahui 

terjadi atau tidaknya korelasi diantara data 

pengamatan. Data pengamatan yang 

mengandung autokorelasi dapat berdampak 

pada hasil penelitian di mana, auto korelasi pada 

data dapat menyebabkan penaksiran menjadi 

tidak efisien karena mempunyai varians yang 

tidak minimum, uji t dan uji f dapat digunakan. 

Karena akan memberikan kesimpulan yang 

salah, serta penaksiran akan memberikan 

gambaran yang menyimpang dari kondisi 

populasi yang sebenarnya. 

                                                             
17  V Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi  

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015),  158. 
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Kriteria uji autokorelasi dengan analisis Durbin 

Watson: 

Jika du ≤ dw≤ (4-du) (tidak ada auto korelasi) 

Jika dw ≤ dl ( ada autokorelasi positif) 

Jika dw ≥ (4-dl) (ada autokorelasi negatif) 

Jika du ≤ dw ≤ dl atau (4-du) ≤ dw≤ (4-dl) 

(autokorelasi tidak dapat ditentukan).18 

3. Uji Statistik 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk model hubungan 

antara satu variabel dependen dengan variabel 

independen. Dalam hubungan ini variabel 

bersifat linier, dimana perubahan pada varabel 

X akan diikuti oleh perubahan pada varabel Y, 

secara tetap. Maka persamaan regresi linier 

sederhana adalah: 

Y = α + βX + e 

Dimana: 

Y : Variabel dependen 

α : Constanta 

β : Koefisien regresi pada variabel X 

e : Error 

                                                             
18 Ibid., 159. 
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b. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis ini digunakan untuk mengukur 

hubungan antara satu variabel terikat atau 

dependen dengan 2 variabel bebas atau 

independen dapat dikatakan linier jika dapat 

dinyatakan dalam:19 

 Y= a + b1X1 + b2X2 + e 

 Dimana: 

 Y : minat menabung santri (variabel 

dependen) 

 X1 : tingkat religiusitas (variabel 

independen) 

 X2 : pengetahuan produk tabungan (variabel 

independen) 

 a : konstanta 

 b1 : koefisien regresi variabel tingkat 

religiusitas 

 b2 : koefisien regresi variabel pengetahuan 

produk tabungan  

e : error. 

                                                             
19 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik Dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 127.  
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 Analisis regresi berganda digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

tingkat religiusitas (X1) dan pengetahuan 

produk tabungan (X2) terhadap minat 

menabung santri Pondok Pesantren Al-Barokah 

(Y) di Bank Syariah. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi merupakan suatu 

ukuran yang menunjukkan besar sumbangan 

dari variabel penjelas terhadap variabel respon. 

Dengan kata lain koefisen determinasi 

menunjukkan ragam (variasi) naik turunnya Y 

yang diterangkan oleh penggaruh linier X 

(berapa bagian keragaman dalam variabel Y 

yang dijelaskan oleh beragamnya nilai-nilai X). 

Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 

satu, berarti garis regresi yang terbentuk cocok 

secara sempurna dengan nilai-nilai observasi 

yang diperoleh. Dalam hal nilai koefisien 

determinasi sama dengan satu berarti ragam 

naik turunnya Y disebabkan oleh X. Dengan 
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demikian jika nilai X diketahui, nilai Y dapat 

diramalkan secara sempurna.20 

4. Uji Hipotesis 

Tujuan dari uji hipotesis adalah menguji 

harga-harga statistik, mean dan proporsi dari satu 

atau dua sampel yang diteliti. Pengujian ini 

dinyatakan hipotesis yang saling berlawanan yaitu 

apakah hipotesis awal diterima atau ditolak.21 

a. Uji ttest 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen (X) berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel independen 

(Y) dengan = 0,05 atau 5%. Jika thitung > ttabel, 

maka terdapat hubungan yang signifikan dari 

variabel independen terhadap variabel 

dependen. Jika thitung < t tabel, maka tidak ada 

hubungan yang signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

 

 

                                                             
20 Dergibson Siagan dan Sugiarto, Metode Statistika Untuk Bisnis 

dan Ekonomi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 259. 
21 Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 1. 
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b. Uji Ftest 

 Uji F digunakan untuk mengetahui 

tingkat pengaruh variabel bebas (X) secara 

simultan terhadap variabel terikat (Y). Prinsip 

yang digunakan dalam uji ini adalah apabila 

mean dari kelompok bagian sangat berbeda satu 

dengan yang lain, maka varian kombinasi dari 

seluruh kelompok akan jauh lebih besar dari 

varian  masing-masing kelompok bagian.22 Jika 

F hitung < F tabel, maka tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Jika F hitung > F tabel, maka ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen.  

 

                                                             
22 Ibid., 236. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskrisi Data Umum Pondok Pesantren Al-Barokah 

Pondok pesantren Al-Barokah merupakan suatu 

lembaga yang didirikan oleh KH Imam Suyono. 

Lembaga ini berawal dari majelis ta’lim Al-Barokah 

yang berdiri sejak tahun 1987. Pada saat itu KH Imam 

Suyono berdakwah dari majelis satu ke majelis lainnya. 

Majelis tersebut antara lain: 

1. Majelis malam rabu (bapak-bapak) yang 

dilaksanakan bergilir dari rumah satu ke rumah yang 

lain. 

2. Majelis malam sabtu (ibu-ibu) yang dilaksanakan di 

MI Ma’arif Mangunsuman. 

3. Majelis manakib sewelasan. Dari majelis inilah 

majelis ta’lim Al-Barokah Manakib Syekh Qodir Al-

Jailani malam sabtu legi berkembang hingga 
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sekarang. 

4. Majelis puncak yang dilaksanakan setiap tanggal 1 

Muharram. 

Pada tahun 1990 ada jamaah yang mengusulkan 

lebih baik acara majelisnya pindah di ndalem KH Imam 

Suyono dan usulan tersebut diterima. Dari sinilah 

akhirnya muncul pengajian rutin sejenis Madrasah 

Diniyah yang dilaksanakan ba’da maghrib. Pengajian 

rutin itu diikuti oleh warga sekitar yang tidak bermukim 

di ndalem KH Imam Suyono yang terdiri atas pemuda 

dan pemudi mulai SD hingga kuliah. Lama kelamaan 

pengajian rutin itu melemah dan akhirnya hilang 

dikarenakan pemuda dan pemudi tersebut setelah lulus 

pendidikan formal, kebanyakan dari mereka lebih 

memilih untuk bekerja di luar wilayah.1 

 

                                                             
1 “Transkip dokumentasi nomor, 01/D/20-01/2019” 
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Pada tahun 2009  ada sekitar 30 santri yang 

berdomisili di ndalem KH Imam Suyono. Mereka 

adalah santri dari Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo. Alasan mereka pindah adalah mengikuti 

anjuran dari Gus Khozin (menantu KH Imam Suyono) 

yang pada saat itu merupakan guru Bahasa Inggris di 

Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Tetapi setelah 2 

bulan berdomisili di ndalem KH Imam Suyono, ada 

sebagian dari mereka yang kembali lagi ke Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

dengan alasan masih betah di Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

B. Hasil Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah alat untuk mengukur 

valid dan tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

instrumen dapat dikatakan valid, apabila instrumen 
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tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya 

diukur menurut situasi dan tujuan tertentu. Sebuah 

instrumen dianggap valid, apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tetap. Tinggi rendahnya validitas intrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas 

yang dimaksud. 

a. Validitas Instrumen Tingkat Religiusitas 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat 

Religiusitas 

 

No 

Pertanyaan 

𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 Keterangan 

1 0,654 0,361 Valid 

2 0,747 0,361 Valid 

3 0,780 0,361 Valid 

4 0,759 0,361 Valid 

5 0,752 0,361 Valid 

6 0,667 0,361 Valid 

7 0,650 0,361 Valid 

8 0,777 0,361 Valid 

9 0,803 0,361 Valid 
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10 0,667 0,361 Valid 

       Sumber: Data SPSS diolah 2019 

  

Berdasarkan Tabel 4.1 instrumen tingkat 

religiusitas terdiri dari 10 item pertanyaan. 

Setelah dilakukan analisis validitas, seluruh 

pertanyaan dinyatakan valid karena memiliki 

nilai rhitung > rtabel.  

b. Validitas Instrumen Pengetahuan Produk 

Tabungan 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan 

Produk Tabungan 

 

No 

Pertanyaan 

𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 Keterangan 

1 0,719 0,361 Valid 

2 0,851 0,361 Valid 

3 0,764 0,361 Valid 

4 0,772 0,361 Valid 

   Sumber: Data SPSS diolah 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 instrumen 

pengetahuan produk tabungan terdiri dari 4 
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item pertanyaan. Setelah dilakukan analisis 

validitas, seluruh pertanyaan dinyatakan valid 

karena memiliki nilai  rhitung> rtabel. 

c. Validitas Instrumen Minat Menabung Santri 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Variabel Minat 

Menabung 

 

No 

Pertanyaan 

𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥  Keterangan 

1 0,573 0,361 Valid 

2 0,669 0,361 Valid 

3 0,771 0,361 Valid 

4 0,814 0,361 Valid 

5 0,857 0,361 Valid 

6 0,661 0,361 Valid 

7 0,782 0,361 Valid 

8 0,689 0,361 Valid 

    Sumber: Data SPSS diolah 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 instrumen minat 

menabung santri terdiri dari 8 item pertanyaan. 

Setelah dilakukan analisis validitas, seluruh 

pertanyaan dinyatakan valid karena memiliki 

nilai  rhitung> rtabel. 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas  adalah tingkat konsisten hasil 

yang dicapai oleh sebuah alat ukur, meskipun 

digunakan secara berulang-ulang pada subyek yang 

sama atau berbeda. Uji reliabilitas dilakukan untuk 

mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat 

ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Dikatakan riliabel apabila nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,60. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Batas 

reliabel 

Keterangan 

Tingkat religiusitas 0,899 0,60 Reliabel 

Pengetahuan 

produk tabungan 

0,808 0,60 Reliabel 

Minat menabung 

santri 

0,886 0,60 Reliabel 

   Sumber: Data SPSS diolah 2019 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

pengujian Tabel 4.4, diketahui bahwa Cronbach’s 
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Alpha dari variable X1, X2 dan Y berturut-turut 

adalah 0,899, 0,808, 0,886 ketiga nilai ini lebih 

besar  dari 0,60 sehingga variabel X1, X2, Y 

Reliabel. 

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

Analisis statistik deskriptif responden dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui distribusi 

responden jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia, 

dan kelas. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut. 

1. Responden menurut jenis kelamin 

Perbedaan jenis kelamin dapat menjadi 

pembeda bagi seorang dalam menumbuhkan minat 

untuk memilih bank yang ada bank konvensional 

atau syariah. Karena pada umumnya seseorang 

dalam memilih tergantung pada tingkat 

kenyamanannya, perasaan, dan keyakinannya yang 

berbeda antara laki-laki dan perempuan. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Deskripsi Jenis Kelamin 
 

 Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

laki-laki 25 35,2 35,2 35,2 

Perempuuan 46 64,8 64,8 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

  Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui 

bahwa responden terbanyak dalam penelitian ini 

adalah perempuan yaitu 46 santri (64,8%) 

sedangkan laki-laki hanya 25 santri (35,2%). Hal 

ini menunjukkan bahwa populasi santri perempuan 

di Pondok Pesantren Al-Barokah lebih banyak dari 

santri laki-laki. 

2. Responden menurut usia 

Perbedaan kondisi individu seperti usia 

seringkali dapat memberikan perbedaan perilaku 

seseorang. Adapun komposisi responden menurut 

usia dapat dilihat pada table 4.6. 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Deskripsi Usia 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

17-18 13 18,3 18,3 18,3 

19-20 32 45,1 45,1 63,4 

21-22 23 32,4 32,4 95,8 

23> 3 4,2 4,2 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

 Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui 

bahwa responden yang paling banyak adalah 

berusia antara 19-20 tahun sebanyak 32 orang 

(45,1%), diikuti dengan usia responden 21-22 

tahun sebanyak 23 orang (32,4%), diikuti dengan 

usia responden 17-18 tahun sebanyak 13 orang 

(18,3%), dan responden paling sedikit adalah 

berusia 23 tahun atau lebih sebanyak 3 santri 

(4,2%). Hal ini menunjukkan kelompok usia 19-20 

tahun merupakan jumlah dominan santri di Pondok 

Pesantren Al-Barokah, sedangkan usia paling 
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sedikit santri Pondok Pesantren Al-Barokah yaitu 

usia 23 tahun keatas.  

3. Responden menurut tingkat pendidikan (Madrasah 

Diniyah) 

Tingkat pendidikan juga mempengaruhi 

keinginan seseorang dalam memilih sebuah 

produk. Adapun komposisi responden menurut 

tingkat pendidikan sebagai berikut.  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Deskripsi Pendidikan (Madrasah Diniyah) 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

1 16 22,5 22,5 22,5 

2 20 28,2 28,2 50,7 

3 18 25,4 25,4 76,1 

4 17 23,9 23,9 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

  Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa 

jumlah responden terbanyak berasal dari kelas dua 

madrasah diniyah dengan jumlah 20 (28,2%) santri 
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dan jumlah paling sedikit yaitu kelas satu madrasah 

diniyah dengan jumlah 16 (22,5%). 

D. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan alat uji untuk 

mengukur tingkat normalitas data sehingga data 

tersebut dapat dipakai dalam pengujian statistik 

paramentrik. Pengujian normalitas data dilakukan 

dengan Uji Kolmogrov Smirnov, hasil uji 

normalitas data dapat disajikan dalam Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas 
 

 Unstandardized 
Residual 

N 71 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,35354265 

Most Extreme Differences 
Absolute ,071 
Positive ,048 
Negative -,071 

Kolmogorov-Smirnov Z ,600 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,864 

Sumber: Data SPSS diolah 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.8, dapat diketahui 

bahwa residual berdistribusi normal dan bernilai 

signifikan, karena nilai signifikasi (sig) 

pengujiannya sebesar 0, 864 dimana nilai tersebut 

lebih besar dari 0,05.  

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastistas bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya gangguan 

heteroskedastistas pada variabel yang diuji dalam 

penelitian ini. Hasil uji heteroskedastistas pada 

penelitian ini dapat disajikan dalam Tabel 4.9 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) 4,983 1,511  3,298 ,002 

tingkat religius -,049 ,030 -,203 -1,659 ,102 

pengetahuan 
produk 

-,039 ,096 -,049 -,404 ,688 

 Sumber: Data SPSS diolah 2019 
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Dari hasil tersebut, diketahui bahwa nilai 

signifikan untuk variabel tingkat religiusitas adalah 

0,102 dan variable pengetahuan produk tabungan 

adalah 0,688. Nilai signifikansi dari kedua variable 

tersebut lebih dari 0,05, yang berarti tidak terdapat 

masalah heteroskedastitas pada penelitian. 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolenieritas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam regresi ditemukan ada 

tidaknya korelasi antar variabel independen. 

Kemiripan antar variabel akan memperkuat 

korelasi antar variabel. Dengan ketentuan jika nilai 

VIF yang dihasilkan antara 1-10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas pada 

penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Variabel 

bebas 

Tolerance VIF Keputusan 

X1 0,932 1,073 Non 

Multikolinieritas 

X2 0,932 1,073 Non 

Multikolinieritas 

                      Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui bahwa 

nilai VIF pada kedua variabel independen 

kurang dari 10, sehingga model regresi linier 

berganda bebas multikolinieritas, dengan 

demikian asumsi non multikolinieritas telah 

terpenuhi.  

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan alat uji dalam 

suatu model bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada 

periode tertentu dalam satu waktu. Cara 
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mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan 

Dubrin Watson. Hasil uji autokorelasi pada 

penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Durbin 

Watson 

Keputusan 

1 2,058 Tidak ada autokorelasi 

positif atau negative 

               Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Dari Tabel 4.11 menunjukkan nilai Durbin 

Watson yang diperoleh adalah 2,058. Nilai du untuk 

n= 71 dan k= 2 adalah 1,673, sehingga nilai 4-du 

adalah 4-1,673= 2,327.  Sehingga nilai dw yang 

diperoleh terletak diantara du dan nilai 4-du (du < 

dw < 4-du) sehingga tidak terdapat autokorelasi  

pada model regresi dan asumsi non autokorelasi 

terpenuhi.  
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E. Hasil Uji Statistik 

1. Analisis Regresi Linier Sederhana 

a. Analisis pengaruh tingkat religiusitas santri 

Pondok Pesantren Al-Barokah terhadap minat 

menjadi nasabah di bank syariah 

Untuk mengetahui pengaruh antara satu 

variabel independen dengan satu variabel 

dependen, digunakan analisis regresi linier 

sederhana. Hasil regresi linier sederhana untuk 

variabel tingkat religiusitas terhadap variabel 

minat menjadi nasabah dapat dilihat pada Tabel 

4.12. 
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Tabel 4.12 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana X1 terhadap Y 

 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 13,537 3,303  4,099 ,000 

tingkat 
religiusitas 

,377 ,088 ,459 4,288 ,000 

    Sumber: Data SPSS diolah 2019 

 Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dibuat model 

persamaan regresi sebagai berikut. 

  Y = 13,537 + 0,377X + e 

Penjelasan persamaan tersebut yaitu. 

1) Diperoleh nilai konstan sebesar 13,537, 

menyatakan bahwa jika tidak ada tingkat 

religiusitas, maka minat menjadi nasabah 

adalah 13,537. 

2) Nilai koefisien regresi variabel tingkat 

religiusitas sebesar 0,377. Artinya, apabila 

variabel indepeden dianggap konstan, maka 
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minat menjadi nasabah akan naik sebesar 

0,377. 

b. Analisis pengaruh pengetahuan produk 

tabungan santri Pondok Pesantren Al-Barokah 

terhadap minat menjadi nasabah di bank 

syariah 

Hasil regresi linier sederhana variabel 

pengetahuan produk tabungan terhadap variabel 

minat menjadi nasabah dapat dilihat pada Tabel 

4.10. 

Tabel 4.13 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana X2 terhadap Y 
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 9,304 2,100  4,431 ,000 

pengetahuan 
produk 
tabungan 

1,328 ,150 ,729 8,838 ,000 

     Sumber: Data SPSS diolah 2019 
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Dari Tabel 4.13 dapat dibuat model persamaan 

regresi sebagai berikut. 

Y = 9,304 + 1,328X + e 

Penjelasan persamaan tersebut yaitu. 

1) Diperoleh nilai konstan sebesar 9,304, 

menyatakan bahwa jika tidak ada 

pengetahuan produk tabungan, maka minat 

menjadi nasabah adalah 9,304. 

2) Nilai koefisien regresi variabel 

pengetahuan produk tabungan sebesar 

1,328. Artinya, apabila variabel indepeden 

dianggap konstan, maka minat menjadi 

nasabah akan naik sebesar 1,328. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda pada 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui pegaruh 

tingkat religiusitas dan pengetahuan produk 
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tabungan terhadap minat menabung santri di Bank 

Syariah. Hasil estimasi koefisien model regresi 

linier berganda dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Variabel 

Independen 

Koefisien B 

(constant) 8,840 

X1 0,018 

X2 1,313 

                         Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan Tabel  4.14 dapat dibuat model 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 8,840 + 0,018X1 + 1,313X2 + e 

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

a. Konstanta (b0) 

Nilai konstanta (b0) sebesar 8,840 

menunjukkan bahwa, apabila variabel 
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independen X1 dan X2 adalah 0 atau tidak 

ada, maka minat menabung sebesar 8,840.  

b. Konstanta (b1) untuk variabel X1 

Nilai konstanta (b1) sebesar 0,018 

menunjukkan bahwa nilai (b1) positif, maka 

terdapat pengaruh yang positif antara variabel 

tingkat religiusitas (X1) terhadap  minat 

menabung (Y). Semakin besar tingkat 

religiusitas (X1) maka minat menabung (Y) 

semakin besar. Jika tingkat religiusitas 

ditingkatkan untuk satuan maka minat 

menabung meningkat 0,018 satuan dengan 

asumsi variabel yang lain tetap.  

c. Konstanta (b2) untuk variabel X2 

Nilai konstanta (b2) sebesar 1,313 

menunjukkan bahwa nilai (b2) yang positif 

maka ada pengaruh yang searah antara variabel 
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pengetahuan produk tabungan santri (X2) 

terhadap minat menabung (Y). Semakin besar 

pengetahuan produk tabungan santri (X2) maka 

minat menabung semakin besar. Jika 

pengetahuan produk tabungan santri 

ditingkatkan untuk satuan maka pengetahuan 

produk tabungan santri meningkat 1,313 satuan 

dengan asumsi variabel yang lain tetap. 

3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk 

mengetahui presentase perubahan variabel Y yang 

disebabkan oleh variabel X. Hasil koefisien 

determinasi pada analisis regresi linier berganda 

dapat dinyatakan dalam Tabel 4.15. 
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Tabel 4.15 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

1 0,729 0,532 0,518 

         Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui nilai R 

Square sebesar 0,532, yang mengandung arti 

bahwa pengaruh variabel  X1 dan X2 secara 

simultan terhadap variabel Y adalah 53,2% dan 

46,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

masuk dalam model. 

F. Hasil Uji Hipotesis 

1. Uji t 

Uji t merupakan pengujian regresi parsial 

individual yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel X secara persial terhadap 

variabel Y. Hasil pengujian parsial atau biasa 

dikenal uji t ini dapat dilihat pada Tabel 4.16. 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji T 

 

Variabel 

Independen 

Unstandardized 

Coefficients 

T Sig 

Keputusan 

 B St 

Error 

 

Tingkat 

religiusitas 

0,018 0, 048 0,365 0,716 Tidak ada 

pengaruh 

Pengetahuan 

produk 

tabungan 

1,313 0,157 8,383 0,000 Ada 

pengaruh 

    Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan Tabel  4.16 diketahui bahwa 

kualitas tingkat religiusitas tidak berpengaruh 

terhadap minat menabung santri. Hal ini 

dikarenakan nilai Sig untuk pengaruh tingkat 

religiusitas terhadap minat menjadi nasabah di 

bank syariah sebesar 0,761 > 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan tidak terdapat pengaruh antara X1 dan 

Y.  
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Berdasarkan Tabel diketahui bahwa 

pengaruh pengetahuan produk tabungan 

berpengaruh terhadap minat menabung santri. Hal 

ini dikarenakan nilai Sig untuk pengaruh 

pengetahuan produk tabungan terhadap minat 

menjadi nasabah di bank syariah sebesar 0,000 < 

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh antara X2 dan Y. 

2. Uji F 

Uji F merupakan pengujian signifikan 

persamaan yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen (X1 dan X2) secara 

bersama-sama terhadap dependen (Y). Hasil uji F 

pada Tabel 4.17. 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji F 

Model Sum of 

Square 
Df Mean 

Square 
F Sig 

Regress

ion 
894,481 2 447,240 

38,63

2 

0,00

0 

Residua

l 
787,237 68 

1,304   

Total 1681,718 70    

Sumber: Data SPSS diolah 2019 

Berdasarkan Tabel 4.17 diatas, diketahui 

nilai signifikan untuk pengaruh tingkat religiusita 

dan pengetahuan produk tabungan secara simultan 

terhadap Yminat menabung di bank syariah adalah 

0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap 

variabel Y secara bersama-sama. 
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G. Pembahasan 

1. Pengaruh tingkat religiusitas terhadap minat 

menabung santri Pondok Pesantren Al-Barokah 

Ponorogo di Bank Syariah 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

diketahuai bahwa tingkat religiusitas tidak 

mempengaruhi minat menabung santri di Bank 

Syariah. Hal ini dikarenakan nilai Sig untuk 

pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,761 > 0,05 dan 

nilai thitung  0,365 < ttabel  1,995, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ha1 ditolak yang berarti tidak 

terdapat pengaruh antara X1 dan Y. Sesuai dengan 

analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa teori 

ada perbedaan antara teori dan kenyataan yang 

terdapat di Pondok Pesantren Al-Barokah. Hal ini 

dikarenakan kebanyakan santri berasumsi bahwa 

menabung merupakan suatu kegiatan investasi 
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duniawi sehingga tingkat religiusitas tidak 

mempengaruhi minat menabung. Dengan demikian 

maka hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Jalaluddin, namun 

hasil dari penelitian ini sama seperti hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Riska Irlia Dewi 

dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh 

Religiusitas, Kualitas Produk dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah 

Menabung Bank Syariah Mandiri Cabang 

Semarang Periode 2016 dengan hasil analisis 

menunjukkan variabel religiusitas tidak 

berpengaruh positif terhadap keputusan menabung 

di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang.2 

 

                                                             
2 Riska Irlia Dewi, “Pengaruh Religiusitas, Kualitas Produk 

dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Menabung 

Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang Periode 2016” (Skripsi, 
Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2019), 62. 
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2. Pengaruh pengetahuan produk tabungan 

terhadap minat menabung santri Pondok 

Pesantren Al-Barokah Ponorogo di Bank 

Syariah 

Dari hasil oenelitian yang dilakukan 

diketahui bahwa pengetahuan produk tabungan 

mempengaruhi minat menabung santri di Bank 

Syariah. Hal ini dikarenakan nilai Sig untuk 

pengaruh X2 terhadap Y sebesar 0,000 < 0,05 dan 

nilai thitung  8,383 > ttabel 1,995, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ha2 diterima yang berarti 

terdapat pengaruh antara X2 dan Y. dengan 

demikian maka fenomena yang terjadi di Pondok 

Pesantren Al-Barokah sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Kaerul Umam. 
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3. Pengaruh tingkat religiusitas dan pengetahuan 

produk tabungan secara bersama-sama 

terhadap minat menabung santri Pondok 

Pesantren Al-Barokah Ponorogo di Bank 

Syariah 

Dari hasil penelitian didapat nilai signifikan 

untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan 

terhadap Y adalah 0,000 < 0,05 dan Fhitung  38,632 

> Ftabel  3,13, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap 

variabel Y secara bersama-sama. Maka dapat 

disimpulkan tingkat religiusitas dan pengetahuan 

produk tabungan secara bersama-sama 

mempengaruhi minat menabung santri di Bank 

Syariah. Dengan demikian maka hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Jalaluddin dan Kaerul Umam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan terhadap 71 

responden di Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo 

ini memberikan hasil mengenai pengaruh tingkat 

religiusits dan pengetahuan produk tabungan yang 

mempengaruhi minat menabung santri, maka diperoleh 

kesimpulan penelitian sebagai berikut:  

1. Tidak terdapat pengaruh tingkat religiusitas 

terhadap minat menabung santri. Dibuktikan dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,761 > 0,05 dan nilai 

thitung  0,365 < ttabel  1,995, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ha1 ditolak yang berarti tidak 

terdapat pengaruh antara tingkat religiusitas dan 

minat menabung. Kebanyakan santri berasumsi 

bahwa menabung merupakan suatu kegiatan 

investasi duniawi sehingga tingkat religiusitas tidak 

mempengaruhi minat menabung. 

2. Pengetahuan produk tabungan berpengaruh 

terhadap minat menabung santri. Hal ini 
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dikarenakan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 

dan nilai thitung  8,383 > ttabel 1,995, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ha2 diterima yang berarti 

terdapat pengaruh antara pengetahuan produk 

tabungan. 

3. Tingkat religiusitas dan pengethuan produk 

tabungan secara bersama-sama mempengaruhi 

minat menabung santri. Karena nilai signifikan 

untuk pengaruh tingkat religiusitas dan pengetahuan 

produk tabugan secara simultan terhadap minat 

menabung santri adalah 0,000 < 0,05 dan Fhitung  

38,632 > Ftabel  3,13, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tingkat religiusitas dan pengetahuan produk 

tabungan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap minat menabung santri. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, 

maka penulis dapat memberikan saran yang dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan oleh lembaga dalam 

menumbuhkan minat menabung santri, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Bagi pihak Bank Syariah berdasarkan penelitian 

yang dilakukan hendaknya mengadakan sosialisasi 

tentang  produk tabungan untuk menambah 

pengetahuan santri guna meningkatkan minat 

menabung santri di Bank Syariah. 

2. Bagi pihak Bank Syariah, tingkat religiusitas dan 

pengetahuan produk tabungan merupakan satu 

kesatuan, jika dua hal tersebut ditingkatkan 

bersamaan maka minat menabung santri akan 

meningkat pula, hal ini dapat menambah jumlah 

nasabah pada Bank Syariah. 
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