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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini  penulis mengambil lokasi  penelitian pada 

sebuah lembaga keuangan perbankan yaitu PT. Bank Mandiri KCP Malang 

Tlogomas, di jalan Raya Tlogomas No. 14a Malang. 

 

B. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif  

kuantitatif  dimana deskriptif kuantitatif yaitu jenis penelitian berupa 

pengumpulam data untuk mengetes atau menguji hipotesis, dan 

memungkinkan untuk melakukan hubungan antar  variabel. Penelitian survei 

dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara 

menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden melalui data 

kuisioner. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri dari atas objek atau 

subjek  yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang. Pemilihan Universitas 
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Muhammadiyah Malang sebagai populasi penelitian dikarenakan 

dengan adanya  kerjasama antara Bank Mandiri  KCP Malang Tlogomas 

dengan Universitas Muhammadiyah Malang sehingga terbentuk produk 

baru yaitu Tabungan Pelajar pada tanggal 24 oktober 2017. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang  digunakan untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan 37 

nasabah mahasiswa universitas muhammadiyah malang. 

 

D. Sumber Data 

sumber data dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sebagai 

berikut : 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden 

berupa jawaban terhadap kuisioner. Pertanyaan yang diajukan kepada 

responden berkaitan dengan seberapa besar minat mahasiswa terhadap 

tabungan pelajar pada Bank Mandiri KCP Malang Tlogomas. 

2. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian secara tidak 

langsung yang berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun 

didalam arsip. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen 

yang telah tersusun dalam arsip di Bank  Mandiri KCP Malang Tlogomas. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut : 

1. Kuisioner  

Kuisioner yaitu pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada subjek penelitian terkait topik yang diteliti sebagai 

sumber data. 

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mencari informasi dari dokumen, jurnal, artikel, arsipan, ataupun dari 

buku-buku, untuk melakukan analisis terhadap  topik yang ingin diteliti. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menganalisa data yang  melibatkan 

angka dalam perhitungan hasil penilaian mahasiswa terhadap Tabungan 

Pelajar. Dalam hal ini peneliti melakukan penyebaran  kuisioner online 

kepada mahasiswa yang kemudian dianalisis dengan menggunakan skala 

likert yaitu suatu pengukuran pendapat responden dalam penelitian. dalam 

skala ini yang diukur adalah sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert maka variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator  Variabel. Kemudian indikator 

tersebut di jadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item item instrumen 

yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. (Sugiyono, 2016). 
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Skala likers dibuat ke dalam bentuk cheklist, dengan skor pernyataan 

skala likert dapat diketahui dengan cara pengukuran variabel penelitian yang 

akan diberi skor 1-5 untuk masing-masing jawaban. Berikut cara menghitung 

bobot masing-masing jawaban : 

Tabel 3.1 

Skor dan Kriteria Pengukuran Variabel 

NO Skor Kriteria 

1 SS = 5 Sangat Setuju 

2 S = 4 Setuju 

3 KS = 3 Kurang Setuju 

4 TS  = 2 Tidak Setuju 

5 STS = 1 Sangat Tidak Setuju 

Sumber : sugiyono (2015) 

 

Dapat juga diasumsikan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Minat  2. Berdasarkan Pengetahuan 

Sangat Minat  (SM) Sangat Tahu  (ST) 

Minat  (M) Tahu (T) 

Kurang Minat  (KM) Kurang Tau  (KT) 

Tidak Minat  (TD) Tidak Tahu  (TT) 

Sangat Tidak Minat  (STM) Sangat Tidak Tahu (STT) 

Adapun cara perhitungan setelah dilakukan pengukuran variabel 

penelitian dapat ditunjukan dengan menggunakan interval kelas sebagai 

berikut : 

Batas kelas interval tertinggi  = Jumlah responden X Skor 

STS TS KS S SS 

  


