
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada Penelitian ini,  penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

kuantitatif, yaitu  penelitian yang berlandaskan pada penemuan yang dapat dicapai 

menggunakan prosedur statistik/pengukuran. Penelitian yang dilakukan bersifat  

Komparatif, yaitu suatu metode  penelitian yang dilakukan untuk membandingkan 

dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebabnya. (Arikanto, 2013: 311). 

Penelitian  kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada data-data 

numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2007: 5). 

Menurut Subana dan Sudrajat (2005: 25) penelitian kuantitatif dilihat dari segi 

tujuan, penelitian ini dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta 

atau mendeskripsikan statistic dan untuk menunjukkan hubungan antar variabel 

dan adapula yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman 

atau mendiskripsikan banyak hal. Adapun Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat 

deskriptif yaitu untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-

fenomena yang terjadi sekarang (ketika penelitian berlangsung) dan penyajiannya 

apa adanya. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan terhitung sejak 

disetujui oleh para tim penguji seminar proposal. Penelitian ini berlangsung pada 

bulan Agustus 2020. 
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3.2.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di PT. Bank BNI Syariah Kc.Kendari, yang 

beralamat di jalan Bende, Kec. Kadia , Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93117 .  

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas  objek / 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah   nasabah   Tabungan di PT. Bank BNI 

Syariah Kendari yang berjumlah 300 nasabah tabungan selama satu bulan masa 

penelitian. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi terkecil yang dapat menggeneralisasi  

yang diambil dari sebagai sumber data dan dapat mewakili populasi.  Jumlah 

populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 300 nasabah, jumlah populasi ini di 

ambil dari hasil wawancara oleh narasumber di Bank BNI Syariah Kendari. 

Jumlah Nasabah Tabungan dalam sehari adalah minimal 15 orang di kali dengan 

hari masa kerja yaitu senin sampai jumat sekitar 20 hari masa kerja dalam 

sebulan. Sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil 

perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui 

sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut: 
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n = 75 

Berdasarkan perhitungan di atas sampel yang menjadi responden dalam 

penelitian ini disesuaikan menjadi sebanyak 75 nasabah tabungan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Sampel 

Menentukan sampel dalam suatu penelitian terdapat berbagai teknik 

pengambilan sampel yang digunakan. Teknik berdasarkan adanya randomisasi, 

yakni pengambilan subyek secara acak dari kumpulannya, dapat di kelompokan 

menjadi 2 yaitu samling nonprobabilitas dan sampling probabilitas. Menurut 

sugiono (2001), untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian 

terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Secara skematis ditunjukan 

pada gambar berikut: 
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ini adalah menggunakan teknik Accidential Sampling. Teknik accidental 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja 

yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel 

bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 

Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan 

sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan dan perhitungannyapun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, 

namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Rumus Slovin 

untuk menentukkan sampel adalah sebagai berikut:  

             n=
	

��	(
)�
 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel/jumlah responden 

N = Ukuran Populasi 

E = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih 

bisa ditolelir, e= 0,1 

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut;  

Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar. 

Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil. 

Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Solvin adalah antara 

10-20% dari populasi penelitian.  
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3.5 Data dan Sumber Data 

3.5.1 Data Primer 

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

Menurut kuncoro, metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara pasif 

yakni melakukan pengumpulan data dengan mengobservasi karakter dengan alat  

mekanik atau manual, dan aktif yakni dilakukan dengan wawancara  personal 

maupun tidak. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan  adalah 

dengan menanyakan kepada responden langsung dengan menyebarkan  angket 

(kuesioner) kepada Nasabah tabungan di Bank BNI Syariah Kc. Kendari selama 

satu bulan masa penelitian yaitu pada bulan Agustus 2020. 

3.5.2 Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi,  

sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk  

publikasi. Data ini diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian  

terdahulu. 

3.6 Variabel Penelitian 

3.6.1 Variabel Bebas (Independen) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen, baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya variabel. 

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Kualitas Pelayanan (X ).  

3.6.2 Variabel Terikat (Dependen) 

 Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi pusat perhatian 

penulis.  Variabel dependen adalah variabel yang nilainya tergantung pada 

variabel lain, dimana nilainya akan berubah jika variabel yang  mempengaruhinya 
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a2 X2           y   dimana: 

Y = x1 + x2 + e             X1      y 

                X2      y 

Terdapat : a1 dan a2 

Sehingga : 

      y = f (u) 

      y = a0 + a1x1 + a2xx2+e... (1) 

3.9 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data atau field research (penelitian lapangan) adalah 

penelitian yang dilakukan dilapangan untuk mengumpulkan data-data yang 

berhubungan dengan permasalahan. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

 Proses observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data apabila 

sesuai dengan tujuan penelitian. Kegiatan ini direncanakan dan dicatat secara 

sistematis, serta dapat dikendalikan keandalannya (reabilitas) dan kesahihannya 

(validitas). 

 Menurut Prof. Dr. Bimo Walgito pengertian observasi adalah suatu penelitian 

yang dijalankan secara sistematis dan disengaja diadakan dengan menggunakan 

alat indera (terutama mata) atas kejadian-kejadian yang langsung dapat ditangkap 

pada waktu kejadian berlangsung. 
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2. Kuesioner 

Merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu masalah yang banyak  

kepentingan umum tetang banyak dengan jalan mengedarkan formulir daftar  

pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada sejumlah subjek untuk 

mendapatkan jawaban (tangapan atau respon), kuesioner ditujukan kepada  

nasabah tabungan Bank BNI Syariah Kc. Kendari untuk memperoleh data. 

Adapun skala pengukuran yang dipakai adalah skala likert.  sekala jenis ini  

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau  

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen yang  

menggunakan skala likert memiliki gradasi mulai dari sangat setuju sampai sangat  

tidak setuju.  atau dari positif sampai sangat negatif.  Sementara untuk keperluan  

analisis kuantitatif, maka jawabannya bisa diberi skor: 

a. Sangat Setuju  (SS) diberi skor 5. 

b. Setuju    (S)   diberi skor 4. 

c. Netral (N) diberi skor 3. 

d. Tidak Setuju   (TS)  diberi skor 2. 

e. Sangat Tidak setuju  (STS) diberi skor 1. 

3. Wawancara 

Menurut Sugiono wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data 

yang di lakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan bisa dilakukan 

dengan cara tatap muka atau secara langsung maupun dengan menggunakan 

jaringan telepon. 
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3.10Teknik Analisis Data 

3.10.1 Uji Validitas Instrumen 

Menurut Suharsimi Arikanto, “Validitas adalah suatu ukuran untuk 

meunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid mempunyai validitas tinnggi. Sebaliknya, instrumen yang 

kurang valid memiliki validitas rendah”. 

Pengujian validitas instrumen dimaksudkan untuk mendapatkan alat ukur 

yang shahih dan terpercaya. Untuk mengetahui validitas angket digunakan nilai 

hasil angket yang disusun oleh peneliti. Dalam penelitian ini setiap butir item diuji 

validitasnya dengan rumus korelasi product moment dari pearson dengan angka 

kasar, yaitu sebagai berikut: 

 ��
= �∑��(∑�)(∑)

�{∑���(∑�)�}�(	∑�)�(∑)�
 

Ket. 

 rxy= koefisien korelasi suatu butir/item 

 n  = jumlah subyek 

 x  = skor suatu butir/item 

 y  = skor total  

Dasar mengambil keputusan uji validitas adalah sebagai berikut: 

1) Jika r hitung >r table, maka instrument atau item pertanyaan berkorelasi 

signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). 

2) Jika r hitung <r table, maka instrument atau item pertanyaan tidak berkorelasi 

signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). 
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3.10.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Menurut Suharsimi Arikanto reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa 

instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Reliabiltas instrumen merupakan syarat pengujian 

validitas instrumen, karena itu instrumen yang valid umumnya pasti reliabel tetapi 

pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan. Menurut Suharsimi Arikunto, 

untuk mengetahui reliabilitas angket menggunakan rumus K-R20, yaitu: 

r11=   k        vt-∑pq 

         k-1     vt 

Keterangan : 

 r11 = reliabilitas instrumen 

 k = banyaknya butir pertanyaan 

 vt = varians total 

p = proporsi subjek yang menjawab benar pada suatu butir (proporsi 

subjek yang mendapat skor 1) 

q = proporsi subjek yang menjawab salah pada sesuatu butir 

(proporsi subjek yang mendapat skor 0). 

3.10.3 Uji Normalitas Data 

 Sebelum dilakukan analisis lanjutan, maka perlu dilakukan uji normalitas 

data untuk melihat apakah data yang telah dikumpulkan memiliki distribusi 

normal. Ada beberapa uji statistic yang bisa digunakan dalam menemukan 

kenormalan suatu data salah satunya adalah menggunakan uji Chi-Square (X2). 

Adapun hipotesis yang digunaka untuk menguji normalitas data adalah : 
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 ��: Data hasil variabel X berdistribusi normal 

 ��: Data hasil variabel X tidak berdistribusi normal 

 ��: Data hasil variabel Y berdistribusi normal 

 ��: Data hasil variabel Y tidak berditribusi normal 

Sedangkan untuk criteria pengambilan keputusan bahwa �� ditolak apabila 

nilai Asymp. Sig (2-tailed) ≥α dan �� diterima apabila nilai Asymp. Sig (2-

tailed)≤α. 

3.10.4 Uji Multikolineritas 

Uji Multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model Regresi 

yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkorelasi, maka dapat terdapat masalah 

multikolinieritas. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi 

antara lain dapat dilihat dari VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance. Jika 

nilai VIF (Variance Inflation Factor) tidak melebihi 10, maka model regresi bebas 

dari multikolinieritas. Adapun hipotesis yang di gunakan  untuk uji  

multikolinearitas tersebut adalah sebagai berikut :(Priyanto, 2012: 172) 

��: variabel bebas yang digunakan tidak terdapat sifat multikolineritas 

 ��: variabel bebas yang digunakan terdapat sifat multikolineritas 

 

 



 

49 

 

3.10.5 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara 

variabel pengganggu pada periode sebelumnya. Medeteksi autokorelasi dengan 

menggunakan nilai Durbin Watson dibandingkan dengan tabel Durbin Watson. 

Untuk mendeteksi autokorelasi digunakan D-W (Durbin-Watson).  

Deteksi Autokorelasi Positif:  

1) Jika dw<dL maka terdapat autokorelasi positif 

2) Jika dw>dU maka tidak terdapat autokorelasi positif 

3) Jika dL<dw<dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat 

disimpulkan 

Deteksi Autokorelasi Negatif: 

1) Jika (4-dw)< dL maka terdapat autokorelasi negative 

2) Jika (4-dw)>dU maka tidak terdapat autokorelasi negative 

3) Jika dL<(4-dw)<dU maka pengjian tidak meyakinkan atau tidak dapat 

disimpulkan. 

3.10.6 Uji Heteroskedasitas 

Satu dari asumsi penting model regresi linear adalah bahwa gangguan yang 

muncul dalam fungsi regresi populasi adalah homoskedastik yaitu semua 

gangguan tadi mempunyai varians yang sama. Sedangkan bila varians tidak 

konstan atau berubah-ubah disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedatisitas. 

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heterokedastisitas yaitu dengan 

menggunakan Grafik Plot (dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada Grafik 

Scatterplot). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
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tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudia menyempit), maka 

mengidentifikasi telah terjadi Heterokedastisitas. 

3.10.7 Uji Regresi Linear Sedarhana 

Analisis regresi linear sederhana atau dalam bahasa inggris di sebut 

regression digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau 

variabel x terhadap variabel terikat atau variabel y. Syarat kelayakan yang harus 

terpenuhi saat kita menggunakan regresi linear sederhana adalah: 

1. Jumlah sampel yang digunakan harus sama 

2. Jumlah variabel bebas (X) adalah satu 

3. Nilai residual harus berdistribusi normal 

4. Terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas (X) dengan variabel 

terikat (Y) 

5. Tidak terjadi gejala heterkedastisitas 

6. Tedak terjadi gejala autokorelasi ( untuk data time series) 

3.10.8 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah 

koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Sementara itu untuk memastikan 

apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak (dalam arti variabel X 

berpengaruh terhadap variabel Y) kita dapat melakukan uji hipotesis ini dengan 

cara membandingkan nilai signifikansi (Sig.) dengan probabilitas 0,05 atau 

dengan cara lain membandingkan nilai t hitung dengan t table. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan uji parsial (Uji t). Uji statistik t disebut juga uji 

signifikasi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen 
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Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi 

dengan melihat nilai signifikansi hasil output SPSS adalah: 

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil<dari probabilitas 0,05 mengandung 

arti bahwa ada pengaruh variabel x terhadap variabel Y 

2. Sebaliknya jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar>dari probabilitas 0,05 

mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh variabel x terhadap variabel Y 

3. Jika nilai t hitung kebih besar dari > t table maka terdapat pengaruh 

variabel x terhadap variabel y 

4. Sedangkan jika t hitung lebih kecil dari t table maka tidak terdapat 

pengaruh variabel x terhadap variabel y 

Adapun rumus mencari t table yaitu : 

T table= t(a:2)n-k-1 

Keterangan : 

a = 5% atau  0,05 

n = jumlah sampel 

k = jumlah variabel independen yang di gunakan 

3.11 Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan presepsi pembaca mengenai 

maksud penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan definisi dari setiap 

variabel judul. Adapun variabel dari setiap judul dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan (X) menurut J Supranto yaitu sebuah hasil yang harus 

dicapai dan dilakukan dengan sebuah tindakan. Namun tindakan tersebut 

tidak berwujud dan mudah hilang, namun dapat dirasakan dan diingat. 
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Dampaknya adalah konsumen dapat lebih aktif dalam proses mengkonsumsi 

produk dan jasa suatu perusahaan. 

2. Kepercayaan (Y1) merupakan keyakinan nasabah terhadap keandalan pihak 

bank dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan akun nasabah. 

3. Kenyamanan (Y2) adalah merupakan tingkat dimana nasabah diberikan 

kemudahan dalam melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. 

4. Nasabah bank adalah seseorang yang menjadi tanggungan atau pelanggan 

Bank BNI Syariah. 

 

 


