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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari sifat data, penelitian ini merupakan jenis penelitian 

deskriptif kuantitatif yang menggunakan penelitian Field Research. 

Menjelaskan penelitian yang menggunakan data diukur dalam suatu skala 

numerik (angka). Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah 

atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan statistika.
48

 

Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis 

atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. 

Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan 

dalam survei, wawancara ataupun observasi.
49

 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

1. Variabel Penelitian 

Suatu simbol yang akan diberi angka atau nilai. Variabel yang 

digunakan dalam penlitian ini adalah variabel bebas dan variabel 

terikat.
50
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a. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel yang lain. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitas pelayanan (X). 

b. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh variabel independen. Variabel terikat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kepuasan nasabah (Y). 

2. Definisi Operasional Variabel dan Indikator 

a. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Kualitas pelayanan adalah ukuran tingkat layanan yang diberikan 

mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Variabel ini 

menggunakan cara ukur lembar kuesioner yang menjawab 12 

pertanyaan dengan menggunakan skala data ordinal. Hasil ukur 

variabel ini dilakukan pengkodean sebagai berikut: 

(1) : Kurang, jika skor jawaban < 4 

(2) : Cukup, jika skor jawaban 4-8 

(3) : Baik, jika skor jawaban >8 

1. Compliance (Kepatuhan) 

Karyawan menjalankan prinsip hukum Islam dan tidak 

menggunakan sistem bunga atau riba. 

2. Assurance (Jaminan) 

Karyawan menumbuhkan kepercayaan kepada nasabah dengan 

memberikan layanan yang baik, ramah, sopan, dan bersahabat. 
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3. Reliability (Kehandalan) 

Karyawan memberikan informasi dengan tepat dan akurat sesuai 

dengan harapan nasabah. 

4. Tangibles (Berwujud) 

Bukti fisik yang menarik dari bangunan gedung dan fasilitas 

layanan. 

5. Empathy (Kepedulian)  

Karyawan memahami masalah para nasabah dengan memberikan 

perhatian personal kepada para nasabah. 

6. Responsiveness (Daya Tanggap) 

Kesediaan dan kemampuan karyawan dalam penyedia layanan 

untuk membantu para nasabah dan merespon permintaan mereka 

dengan cepat. 

 b. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Kepuasan nasabah adalah tingkat perasaan seseorang 

membandingkan kinerja yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya. Variabel ini menggunakan cara ukur lembar kuesioner 

yang menjawab 3 pertanyaan dengan menggunakan skala data 

nominal. Hasil ukur variabel ini dilakukan pengkodean sebagai 

berikut: 

(1) : Puas, skor jawaban >10 

(2) : Cukup puas, skor jawaban 6-10 

(3) : Tidak puas, skor jawaban <6 
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1. Kepuasan secara keseluruhan  

Nasabah merasa puas dengan profesionalisme kinerja 

karyawan. 

2. Konfirmasi harapan  

Tingkat kesesuaian antara kinerja karyawan dengan ekspektasi 

nasabah. 

3. Perbandingan dengan situasi ideal 

Kinerja produk dibandingkan dengan produk ideal lainnya 

untuk nasabah merekomendasikan orang lain menggunakan 

produk/jasa Bank. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data kuantitatif  dalam penelitian ini dalam bentuk angka-angka atau 

dapat dihitung, dan diperoleh dari hasil jawaban responden dari 

kuesioner yang telah disebarkan. 

2. Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer adalah melakukan pengamatan berdasarkan 

kuisioner. Cara untuk mendapatkan data primer biasanya melalui 

observasi/pengamatan langsung, subyek diberi lembar yang berisi 

pertanyaan untuk diisi, pertanyaan yang ditujukan untuk responden.
51

 

 

                                                           
51

 Wiratna Sujarweni, Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 

84. 



32 
 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan, diolah 

dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk tabel-

tabel atau diagram. Data sekunder dalam penelitian ini adalah 

gambaran umum organisasi, struktur organisasi dan data karyawan. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah tabungan reguler 

pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Batu yang berjumlah 

1.519. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling insidental 

adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu peneliti 

memiliki kebebasan untuk memilih responden yang ditemui.
52

 Jadi 

diambil sampel pada hari Senin sampai Jum’at didapatkan sampel 70 

berdasarkan nasabah yang berkunjung selama satu minggu.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

Pengumpulan data melalui kuesioner merupakan cara 

pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada 

responden, dengan harapan mereka akan memberikan respons terhadap 
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33 
 

daftar pertanyaan tersebut.
53

 Dalam penelitian ini, kuesioner yang 

digunakan adalah kuesioner bersifat tertutup yaitu daftar pertanyaan 

tersebut telah disediakan jawabannya, sehingga responden hanya memilih 

alternatif jawaban yang sesuai dengan pilihannya. Dalam hal ini kuesioner 

menggunakan skala likert.
54

 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan 

skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.
55

 

Jawaban yang diberikan responan, diberi nilai dengan 

merefleksikan secara konsisten dari sikap responden yaitu dengan 

pemberian skor pada setiap jawaban dari kuesioner yang diajukan pada 

responden. Untuk menganalisis secara kuantitatif pada penelitian ini, 

alternatif jawaban di tetapkan dengan skor. 

Jawaban-jawaban dari responden dibagi dalam 5 tingkatan yaitu: 

1. Jawaban SS (Sangat Setuju) 

2. Jawaban S (Setuju) 

3. Jawaban CS (Cukup Setuju) 

4. Jawaban TS (Tidak Setuju) 

5. Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) 
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Dimana untuk jawaban dari responden dikaitkan dengan kriteria-

kriteria sebagai berikut: 

1. Jawaban SS (Sangat Setuju) diberi skor 5, yang berarti jawaban 

dari kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah mempunyai 

indikasi sangat tinggi dalam pengukuran. 

2. Jawaban S (Setuju) diberi skor 4, yang berarti jawaban dari 

kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah mempunyai indikasi 

tinggi dalam pengukuran. 

3. Jawaban CS (Cukup Setuju) diberi skor 3, yang berarti jawabab 

dari kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah mempunyai 

indikasi cukup dalam pengukuran. 

4. Jawaban TS (Tidak Setuju) diberi skor 2, yang berarti jawaban 

kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah yang mempunyai 

indikasi rendah dalam pengukuran. 

5. Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1, yang berarti 

jawaban kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah yang 

mempunyai indikasi sangat rendah. 

F. Teknik Analisis Data 

Regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel 

independent. Model persamaan regresi linier berganda dengan rumus 

sebagai berikut:
56
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Y =  A  + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4  + β5X5 + β6X6 +e 
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Keterangan: 

 Y = Kepuasan Nasabah 

 a =  Harga Konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5, β6 = Koefisien Regresi  

X1 = Variabel Compliance 

X2  = Variabel Assurance 

X3  = Variabel Reliability 

X4  = Variabel Tangibles 

X5  = Variabel Empathy 

X6  = Variabel Responsiveness 

e = Faktor error 

1. Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat perngukur dapat 

mengukur apa yang ingin diukur. Jika periset menggunakan kuesioner 

dalam mengumpulkan data, kuesioner yang disusunnya harus mengukur 

apa yang ingin diukurnya.
57

 

Nilai validitas pada dasarnya adalah nilai korelasi. Untuk 

menghitung item yang digunakan untuk menggunakan item daya 

pembeda.  

Apabila r sudah diketahui, maka selanjutnya membandingkan 

hasil dari r perhitungan dengan r yang terdapat dalam tabel. Jika hasil 

nilai dari r hitung lebih besar dari r dalam tabel pada alpha tertentu maka 
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dikatakan signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan 

adalah valid, sedangkan apabila r hitung lebih kecil pada r dalam tabel 

maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Kriteria yang diterapkan 

adalah r hitung (koefisien korelasi) lebih besar dari rtabel (nilai kritis) 

pada taraf signifikan   = 0,05, jika koefisien korelasi lebih besar dari 

nilai kritis maka alat tersebut dapat dikatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi 

responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang 

merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk 

kuesioner.
58

 Setiap alat pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk 

memberikan hasil pengukuran yang konsisten.
59

 

Sebuah alat ukur dikatakan realibel, andaikan pengulangan 

pengukuran untuk subyek penelitian yang sama menunjukan hasil yang 

konsisten.  

Apabila r hitung lebih besa rdari pada r tabel, maka data yang 

digunakan adalah realibel, sebaliknya jika r hitung lebih kecil daripada r 

tabel maka data yang digunakan tidak realibel. Suatu intrumen penelitian 

dikatakan realibel apabila nilai alpha > atau = 0,60. 

G. Uji Hipotesis 

Penelitian ini menguji tiga hipotesis yang menggunakan uji yang 

berbeda-beda, sebagai berikut: 
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a. Uji F 

Ha : Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah. 

Uji F digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Dengan 

mempertimbangkan: 

1) Jika Fhitung ≤ Ftabel maka H0 diterima 

2) Jika Fhitung ≥ Ftabel maka H0 ditolak 

Jika H0 diterima maka kualitas pelayanan dan tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah, sebaliknya jika H0 ditolak maka kualiats 

pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

b.Uji t  

Ha   :   Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah. 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan 

secara parsial berdampak terhadap kepuasan nasabah dengan 

mempertimbangkan; 

1) Jika thitung<ttabel dan atau -thitung<-ttabelmaka H0 diterima 

2) Jika thitung>ttabel dan atau -thitung>-ttabelmaka H0 ditolak 

Jika H0 ditolak, berarti bahwa kualiatas pelayanan mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah, sebaliknya jika H0 

diterima berarti kualitas pelayanan tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah. 
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b. Uji Koefisien Determinasi (  ) 

Nilai koefisien determinasi (  ) adalah diantar nol dan satu. Jika 

nilai (  ) kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen terbatas. Jika nilai (  ) mendekati satu variabel 

independen dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen.
60
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