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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk membahas pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas nasabah tabungan BSM pada Bank Syariah Mandiri KC. XXX 

Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pendekatan 

kuantitatif adalah suatu penelitian atau metode yang didasari oleh falsafah 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.66 Falsafah positivisme merupakan realitas atau gejala atau fenomena 

dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur dan hubungan 

gejala bersifat sebab akibat, sehingga dalam penelitian ada variabel independen 

dan dependen.67 Penelitian ini berjudul “pengaruh kualitas pelayanan  terhadap 

loyalitas nasabah tabungan BSM” dengan pengujian hipotesis yang telah 

ditetapkan penulis, sehingga penelitian ini mengunakan pendekatan kuantitatif.  

66 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan  R & D (Bandung: 2014), 8. 
67 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (22. ed.; 

Bandung: 2015 ),14-19. 
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B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah eksplanasi, artinya penelitian yang menjelaskan 

suatu generelisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, 

perbedaan, atau pengaruh, satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian 

eksplanasi dapat dilakukan melalui survei.68 Penelitian survei adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara 

menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden melalui kuisoner.69 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Pada bagian ini membahas populasi, sampel, dan teknik pengambilan 

sampel yang akan di gunakan dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:  

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.70 Populasi 

pada penelitian ini adalah seluruh nasabah tabungan BSM  Bank Syariah 

Mandiri KC. XXX  Kota Malang, dengan total kurang lebih adalah 3.000 

nasabah.71 

 

 

 

                                                           
68 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif  (II. ed.; Jakarta, 2005), 48. 
69 V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami 

(Yogyakarta: 2014), 39. 
70 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan  R & D (Bandung: 2014), 80. 
71 Wawancara dengan Bapak Wawan Purwantoro Selaku Branch Manejer Bank Syariah Mandiri 

KC. XXX Kota Malang, Pada 08 Agustus 2017.  
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.72 Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian.73 Yang dimaksud dengan 

menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu 

yang berlaku bagi populasi. Jumlah sampel yang akan digunakan, peneliti 

menggunakan rumusan Slovin sebagai berikut:74 

 𝑛 =
𝑁

1+𝑁(𝑒)
2 

Dimana: 

 n = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 

𝑒=   toleransi ketidaktelitian (10%) 

 

 

 

 

                                                           
72 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan  R & D (Bandung: 2014), 81. 
73 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik  (Jakarta: 2013), 174. 
74 I’anatut Thoifah, Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif  (Malang: 2015), 

18. 
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Jadi berdasarkan rumus perhitungan rumus Slovin, jumlah sampel       

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

𝑛 =  
3.000

1 + 3.000 (0,10)2
 

𝑛 =
3000 

31
 

                                                        𝑛 = 96. 774 dibulatkan menjadi 100 

Sampel yang digunakan adalah sebesar 96.774, dan dibulatkan menjadi 

100.  

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitan ini adalah probability 

sampling, artinya penarikan sampel didasarkan atas pemikiran bahwa 

keseluruhan unit populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan 

sampel.75 Dengan teknik yang digunakan adalah simple random sampling 

yaitu pengambilan sampel secara acak dari anggota populasi tanpa 

memperdulikan strata yang ada dalam populasi itu. Menurut Cooper dan 

Schindler dalam Thoifah, simple random sampling adalah cara  

 

                                                           
75 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif  (II. ed.; Jakarta, 2005), 48. 
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pengambilan sampel dimana setiap elemen populasi memiliki peluang yang 

sama untuk dipilih menjadi anggota sampel .76 

D. Variabel Penelitian 

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk 

menganalisis dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. 

Variabel independen atau yang biasa disebut variabel bebas merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau variabel dependen 

(terikat). dalam penelitian ini terdapat satu variable (X) atau variabel independen 

yaitu kualitas pelayanan yang diukur dari enam dimensi yaitu kepatuhan, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Sedangkan variabel 

dependen atau variabel terikat adalah variabel yang mepengaruhi atau menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76  I’anatut Thoifah, Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif  (Malang: 2015), 

21. 
77 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan  R & D  (Bandung: 2014,), 218. 
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E. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder 

yang akan dijelaskan sebagi berikut: 

a.    Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama 

dilokasi penelitian atau objek penelitian.78 Dalam penelitian ini, sumber data  

diperoleh dari nasabah tabungan BSM Bank Syariah Mandiri KC. XXX Kota 

Malang. Dengan demikian data primer diperoleh secara langsung dari nasabah 

tabungan BSM yang merupakan sumber pertama dalam penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder dari data yang kita butuhkan.79 Data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari literatur buku, skripsi, berita,  jurnal, artikel, brosur, serta media 

internet  yang mendukung penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif  (II. ed.; Jakarta, 2005), 132. 
79 Ibid, 132. 
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F. Teknik Pengumpulan Data  

 Adapun teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini mengunakan metode 

kuisoner, Kuisoner merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun 

secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah diisi, 

angket dikirim kembali atau dikembalikan kepetugas atau peneliti.80 Kuesioner 

yang diajukan kepada responden berupa daftar pertanyaan tertutup, kemudian 

untuk mengukuran sikap nasabah terhadap kualitas pelayanan dan loyalitas 

nasabah digunakan skala likert, dan kemudian diberi nilai sebagai berikut:81 

Tabel 3.1 Skala Likert 

Penyataan Skor/nilai 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Netral N 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

 

 

 

 

                                                           
80 Ibid, 133. 
81 I’anatut Thoifah, Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif  (Malang: 2015), 

132. 
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G. Uji Instrumen Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisi 

daftar pertanyaan yang terlampir, instrumen penelitian digunakan untuk mengukur 

nilai variabel yang diteliti.82 Sebuah penelitian yang bersifat kuantitatif dengan  

jenis Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan 

informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan 

pada responden melalui kuesioner.83 Kuesioner yang digunakan tidaklah 

sembarangan, harus baik dan relevan. Oleh karena itu, kuesioner yang baik dan 

relevan harus memenuhi dua buah persyaratan, yaitu valid dan reliabel.84   

instrumen yang digunakan peneliti  kemudian akan di  uji validitas dan reliabilitas: 

1. Uji Validitas 

Validitas yaitu mampu menunjukkan sampai sejauh mana suatu alat 

ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (mampu menjadi alat ukur objek 

penelitian).85 Skor total tingkat signifikan yang diterima adalah >0,3 yang 

dinyatakan Masrun dalam Sugiono.86 

 

 

                                                           
82Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan  R & D (Bandung: 2014), 92. 
83 V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami 

(Yogyakarta: 2014), 39. 
84 I’anatut Thoifah, Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif  (Malang: 2015), 

111. 
85 Ibid, 111. 
86 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan  R & D (Bandung: 2014), 134. 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas yaitu suatu alat ukur yang mampu menunjukkan sampai 

sejauh mana alat ukur tersebut dapat dipercaya atau diandalkan. Uji reliabilitas 

yang digunakan adalah Alpha Cronbach bila alpha lebih kecil dari 0,6 maka 

dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya bila lebih besar dari 0,6 maka 

dinyatakan reliabel.87 

H. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode IKP (Indek Kualitas Pelayanan) yang megunakan skala 

interval untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan88 dan regresi linier sederhana 

dan perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program 

SPSS 2.1. Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan searah linier            

antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah positif atau negatif.89 Analisis regresi sederhana linier berguna 

untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, 

dimana jumlah  

 

                                                           
87I’anatut Thoifah, Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif  (Malang: 2015), 114. 
88 Algifari, Mengukur Kualitas Pelayanan dengan Indeks Kepuasan: Metode Importance 

Performance Analysis (IPA) dan Metode Kano (rev. ed.; Yogyakarta, 2016), 66. 
89 Rully Indrawan, Poppy Yaniawan, Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan (I; Bandung: Refika Aditama, 2014), 

170. 
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variabel independen hanya satu.90 Adapun analisis regresi linier sederhana 

meliputi: 

1. Uji koefisien determinasi 

Uji koefisiensi determinasi adalah besarnya kontribusi variabel bebas 

terhadap variabel tergantungnya.91  Semakin tinggi koefisien determinasi  

maka semakin tinggi variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan  

pada variabel tergantungnya 

2. Regresi linier sederhana 

Persamaan regresi digunakan untuk menggambarkan model hubungan 

antarvariabel bebas dengan variabel tergantungnya.92 Persamaan regresi itu 

memuat nilai konstanta atau intercept nilai koefisien regresi atau slope dan 

variabel bebasnya. 

3. Uji hipotesis 

Uji hipotesis adalah menguji sebuah hipotesis (dugaan sementara) yang 

mana merupakan salah satu kegiatan statistik induktif.93 Adapun uji    

hipotesis meliputi: 

 

 

 

 

                                                           
90 Sofyan Yamin, et al., Regresi dan Korelasi Dalam Gengganman Anda (Jakarta: 2011), 07. 
91 Ibid, 39. 
92 Ibid, 39. 
93 Singgih Santoso, Panduan Lengkap SPSS vesi 20 (Jakarta: 2012), 243. 
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a. Uji T 

Nilai t-hitung digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial 

(per variabel) terhadap variabel tergatungnya. Apakah variabel tersebut 

memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel tergantungnya atau 

tidak.84 

b. Uji F 

Digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel 

bebas terhadap variabel tergantungnya. jika variabel bebas memiliki 

pengaruh secara simultan terhadap variabel tergantung maka model 

model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau fit. 

Sebaliknya, jika tidak terdapat pengaruh secara simultan maka hal itu 

akan masuk dalam kategori tidak cocok atau nonfit.85 

                                                           
84 Suliyanto, Ekonomitrika Terapan: Teori & Aplikasi degan SPSS (Yogyakarta: 2011), 40. 
85 Ibid, 40. 


