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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan 

pendekatan yang bersifat lapangan. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.1 

Penelitian ini ditunjukkan untuk memperoleh bukti empiris, menguji dan 

menjelaskan pengaruh kulaitas pelayanan frontliner terhadap kepuasan nasabah di 

BMT Amanah cabang Kendari. Metode ini sebagai metode ilmiah / scientific 

karena telah memenuhi kaidah- kaidah ilmiah yaitu konkrit, obyektif, terukur, 

rasional, dan sistematis. Data yang akan diporeleh langsung dari pengamatan di 

BMT Amanah cabang Kendari.2 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di BMT Amanah Cabang Kendari, Jl. Jend. AH. 

Nasution, Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93561 Adapun waktu 

penelitian dilaksanakan pada 13 juni 2019 sampai selesai. 

 
1  Moh. Kasiram. Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2010), h. 172   
2  Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung : ALFABETA, 1999), h. 11   
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C. Populasi, Sampel, Tekhnik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah “keseluruhan objek penelitian baik terdiri dari benda 

yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan 

memiliki karakter tertentu dan sama”.3 Sedangkan menurut William W. Hines 

“populasi adalah jumlah pengamatan atau elemen-elemen yang ada di 

dalamnya.4. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini adalah sebagian dari 

jumlah nasabah BMT Amanah Cabang Kendari dengan jumlah 50 orang 

responden. Dalam rangka efisiensi dan keefektifan penelitian, dilakukan 

sampling (pengambilan sample).  

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Teknik pengambilan Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu..5 Untuk menentukan berapa 

sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi diketahui, dapat digunakan 

rumus slovin sebagai berikut : 

N 

n =  

        1+ N e2 

 

Keterangan : 

n = jumlah sampel  

 
3  Sukandarrumidi, Metode penelitian (petunjuk praktis untuk peneliti pemula), Cet 1, 

yogyakarta:Gajah Mada University press, 2002, h.47 
4  William Wehines, probabilita dan statistik dalam ilmu rekayasa dan menejemen., Cet: 

II. Universitas Indonesia press, 2001, h.230 
5Ibid, h. 81   
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N = jumlah populasi 

e = angka asumsi dari rumus slovin (5, 10, 15, 20).6 

Pengambilan sampel yang dapat ditoleransi dari rumus diatas, maka 

jumlah sampel dapat dicari dengan cara sebagai berikut : 

   N 

n = 

1+ N e2 

 

50 

n = 

1+ 50 x (0,05)2 

 

50 

n = 

1+ 50 x 0,0025 

 

50 

n = 

1+ 0,125 

 

50 

n = 

1.125 

 

n =     44,44 

n=   44 

Jadi, dari rumus slovin diatas, dengan nilai kritis sebesar 5% dibutuhkan 

besaran sampel sejumlah 44,44. Karena jumlah responden merupakan variabel 

dikret, maka 44,44 dibulatkan menjadi 44 responden. 

 

 

 
6 Wiratna Sujarweni, Belajar Mudah SPSS untuk Penelitian Skripsi, Thesis, Disertasi & 

Umum, (Yogyakarta: Ardana Media, 2007), h. 10   
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D. Data dan Sumber Data  

1. Jenis data  

a. Data kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-

kata atau bukan dalam bentuk angka. Dalam hal ini adalah persepsi 

responden tentang pengaruh kualitas layanan frotliner terhadap kepuasan 

nasabah di BMT Amanah cabang Kendari. 

b. Data kuantitatif  

Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. 

Merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. 

2. Sumber data  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli. data yang 

diperoleh oleh peneliti langsung dari obyek penelitian, yaitu dengan cara 

memberikan kuesioner kepada nasabah BMT Amanah cabang Kendari.7 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 macam yaitu 

sebagai berikut : 

1) Data Sekunder Internal 

Data sekunder internal adalah data yang berasal dari laporan 

historis yang telah berbentuk arsip atau dokumen baik yang 

dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Data sekunder internal dalam 

 
7 Ali Mauludi, Teknik Memahami Statistika 1, (Jakarta : Alim’s Publishing, 2013), h. 7   
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penelitian ini berasal dari historis BMT Amanah cabang Kendari. 

2) Data Sekunder Eksternal 

Data sekunder eksternal adalah data yang diperoleh dari luar 

BMT Amanah cabang Kendari yaitu berupa publikasi dari pemerintah, 

internet, dan data komersial. Data sekunder eksternal dalam penelitian ini 

berasal dari internet.8 

E. Desain Penelitian 

Adapun skema desain penelitian yaitu: 

 

Gambar 2. Desain Penelitian 

 

 

 

Sumber : Diolah di lapangan, Tahun 2019 

F. Variabel  penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.9 

Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah terdiri dari 

variabel Kualitas Pelayanan (X) Sebagai variabel bebas, Kepuasan Nasabah (Y) 

sebagai variabel terikat.  

 

 
8Ibid, h. 8   
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif..., hal 64. 

Y 
KEPUASAN 

NASABAH 

X 
KUALITAS 

PELAYANAN 
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Gambar 3.Hubungan Antar Variabel 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
         

Sumber:(Parasuraman yang dikutip oleh Tjiptono 2011)                          Sumber: (Gerson 1998) 

  

 

Menggunakan rumus Reduced Form: 

y = f (x) 

di mana : a 

      x           y 

     y = a0
 +  a1 . x1 + e . . (1) 

G. Tehnik Pengumpulan Data  

1.   Metode Angket (Kuesioner) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau  pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Penelitian ini menggunakan bentuk kuesioner 

langsung tertutup yang dirancang sedemikian rupa untuk memperoleh data 

X11 

Kehandalan 

X12 

Daya tanggap 

 

X15 
Bukti langsung 

 

X13 

Jaminan 

X14 
Empati 

 

Y11 

Kesopanan 

Y12 

Kompetensi 

Y13 

Perhatian 

X 
KUALITAS 

PELAYANAN 

Y 
KEPUASAN 

NASABAH 

Y14 
Profesionalisme 

Y15 

Penampilan 

Y16 

Kelengkapan 

produk 

Y17 

Komunikasi 
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tentang keadaan yang dialami responden, kemudian semua alternative  

jawaban telah tertera dalam angket sehingga responden tinggal memilih salah 

satu jawaban yang sesuai. 

Instrumen yang diberikan kepada responden dengan menggunakan 

teknik skala likert 5 poin untuk mengukur variabel penelitian. Responden 

nantinya memilih jawaban dari pertanyaan positif dengan 5 alternatif jawaban 

yang ada, yaitu sebagai berikut : 

a. Sangat Setuju (STS) 

b. Setuju (TS) 

c. Netral (N) 

d. Tidak Setuju (S) 

e. Sangat Tidak Setuju (SS) 

Setiap alternatif jawaban tersebut mempunyai nilai skor sebagai berikut : 

a. STS dengan skor 1 

b. TS dengan skor 2 

c. N dengan skor 3 

d. S dengan skor 4 

e. SS dengan skor 5 

Prosedur pengumpulan kuesioner adalah sebagai berikut : 

a. Menanyai responden, apakah benar sebagai nasabah BMT Amanah cabang 

Kendari. 

b. Membagikan kuesioner kepada responden yang memenuhi kualifikasi atau 

peneliti membantu memberikan instrumen pertanyaan kepada responden 
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bagi responden yang tidak bersedia mengisi kuesioner sendiri. 

c. Memasukkan, mengolah, menganalisis dan menyimpulkan dari hasil analisis 

terhadap data yang terkumpul melalui kuesioner.10 

2.  Metode Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dari proses 

pelaksanaan observasi, peneliti menggunakan metode observasi nonpartisipan 

karena peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat 

independen. Peneliti mengamati obyek penelitian di BMT Amanah cabang 

Kendari. 

3. Metode Wawancara (Interviu) 

Wawancara yang dimaksud adalah teknik untuk mengumpulkan data 

yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai 

dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan tanya jawab 

secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang dan beberapa orang 

pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai. 

Metode wawancara ini diharapkan mampu mengumpulkan data yang 

akurat untuk memecahkan masalah tertentu misalnya terkait dengan pelayanan 

yang diberikan petugas frontliner kepada nasabah BMT Amanah cabang 

Kendari. Oleh karena itu, peneliti akan mewawancarai petugas frontliner BMT 

Amanah cabang Kendari untuk memperoleh informasi yang di inginkan. 

 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D..., h. 93   



 

 

54 

 

 

 

  

 

4. Dokumentasi  

Metode ini didapatkan untuk mendapatkan data bersifat documenter. 

Dokumetasi digunakan untuk mendapatkan data tentang jumlah nasabah, 

struktur organisasi, peraturan-peraturan, dan sebagainya. 

H. Tehnik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif 

menggunakan statistic dengan bantuan program SPSS.11 Dan analisis data yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi gambaran dari 

karakteristik responden/nasabah (jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, 

pekerjaan dan penghasilan nasabah). 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas adalah tingkat yang digunakan untuk menjawab pertanyaan 

instrumen, apakah mampu mengukur apa  yang hendak  diukur.  Atau  dengan 

kata lain, tingkat kemampuan suatu instrumen untuk mengungkapkan sesuatu 

yang menjadi sasaran pokok pengukuran  yang dilakukan dengan instrumen 

tersebut. 

Kriteria untuk menguji validitas kuesioner adalah dengan menggunakan 

ketentuan bahwa hasil r hitung > r tabel untuk df = n-2, maka kuesioner 

tersebut dinyatakan valid, sedangkan apabila r hitung < r tabel untuk df = n-2, 

 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis..., h. 142   
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maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas atau kehandalan suatu instrumen adalah kemantapan atau 

stabilitas antara hasil pengamatan dengan instrumen atau pengukuran. Suatu 

angket dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

selalu konsisten dari waktu ke waktu. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika 

memenuhi asumsi klasik. Oleh karena itu, uji asumsi klasik sangat diperlukan 

sebelum melakukan analisis regresi. Uji asumsi klasik terdiri atas uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji linieritas. 

Namun dalam analisis model regresi linier sederhana, uji multikolinieritas tidak 

digunakan. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, 

independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal, atau tidak. 

Jika data ternyata tidak berdistribusi normal, maka analisis nonparametric 

dapat digunakan. Jika data berdistribusi normal, maka analisis parametric 

termasuk model-model regresi dapat digunakan. 

Untuk menentukan normal atau tidaknya suatu data adalah dengan 

melihat nilai sig. 12 Dasar pengambilan keputusan normal atau tidaknya suatu 

data adalah sebagai berikut : 

 
12Ibid, h. 87 - 88   
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a). Jika data atau titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka data di katakana berdistribusi normal. 

b). sebaliknya, jika data atau titik menyebar jauh dari arah garis atau tidak 

mengikuti garis diagonal, maka data tidak berdistribusi normal. 

b. Uji heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dan residual suatu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, sedangkan untuk varians 

yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

model yang heteroskedastisitas.13 

c. Uji Linearitas 

Pengujian linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang kita 

miliki sesuai dengan garis linier atau tidak (apakah hubungan antar variabel 

yang hendak dianalisis  mengikuti  garis  lurus  atau  tidak).  Jadi, peningkatan 

atau penurunan kuantitas disalah satu variabel akan diikuti secara linier oleh 

peningkatan atau penurunan kuantitas di variabel lainnya. 

4. Analisis regresi linier sederhana 

Analisis regresi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengukur 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika pengukuran pengaruh 

ini melibatkan satu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) maka 

 
13Ibid, h. 79 - 80   
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dinamakan analisis regresi linier sederhana.14  

b.Uji T (T – test)  

Untuk mengetahui apakah pengaruh kualitas pelayanan frontliner 

berpengaruh secara parsial terhadap Kepuasan Nasabah di BMT Amanah 

cabang Kendari.  

a). Apabila t hitung lebih kecil dari t tabel maka H0 diterima, artinya variabel 

kualitas pelayanan frontliner tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

nasabah pada BMT Amanah cabang Kendari.  

b). Apabila t hitung lebih besar dari t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, 

artinya variabel kualitas pelayanan frontliner berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan nasabah pada BMT Amanah cabang Kendari.  

c. Koefisien determinasi (R²) 

Analisi korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien 

determinasi. Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase 

besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Dalam 

penggunaannya, koefisien determinasi dinyatakan dalam persentase (%). 

 

 

 

 

 

 

 
14Ibid, h. 55   


