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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis melakukan penelitian pada PT.

Bank Mandiri KCP Malang tlogomas. Terletak di jalan Raya Tlogomas 14a

Perusahaan ini bergerak pada bidang jasa keuangan. Kegiatan yang di jalankan

dalam perusahaan ini berupa menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan

dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa bank lainnya.

B. Jenis Penelitian

Menurut Fellin,Tripodi,dan meyer (1996) penelitian merupakan suatu

cara sistematik untuk maksud meningkatkan,memodifikasi,dan

mengembangkan pengetahuan yang dapat di sampaikan (dikomunikasikan)

dan di uji (diverifikasi) oleh peneliti lain.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang

di dasarkan pada asumsi,kemudian di tentukan variabel,dan selanjutnya di

analisis dengan menggunakan metode - motode penelitian yang valid, terutama

dalam penelitian kuantitatif( Nana Sudjana dan Ibrahim,2001).

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dimana dalam

penelitian ini berisi pengukuran data melalui teknik perhitungan sampel yang

di perlukan berkaitan dengan studi terhadap minat pembukaan tabungan

rencana.
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C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung melalui wawancara

kepada pihak karyawan PT.Bank Mandiri KCP Malang Tlogomas dan

nasabah yang ada di PT.Bank Mandiri KCP Malang Tlogomas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat dari brosur yang ada di

peroleh dari PT. Bank Mandiri KCP Malang Tlogomas serta jurnal yang

berkaitan dengan topik pembahasan tugas akhir ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan tugas akhir ini,penulis menggunakan teknik

pengumpulan data berupa

1. Kuisioner

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan sebuah

pertanyaan/ pernyataan kepada responden untuk di jawab.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang didapat pada

dokumen-dokumen yang di dapatkan dari tempat penelitian.
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E. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan

menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala yang digunakan untuk

menghitung pendapat dan sikap responden. Dimana sejumlah 25 responden akan

di minta untuk mengisi kuisioner yang telah di sediakan oleh peneliti. Jenjang

persetujuan terbagi menjadi 5(lima) sebagai berikut:

Perhitungan skala likert dihitung menggunakan rumus:

T X PN

T = Total jumlah responden yang memilih

PN = Pilihan angka skor likert

1. Sangat Setuju = Jumlah responden 25 X 5 = 125

2. Setuju = Jumlah responden 25 X 4= 100

3. Cukup Setuju = Jumlah responden 25 X 3 = 75

4. Tidak Setuju = Jumlah responden 25 X 2 = 50

5. Sangat Tidak Setuju = Jumlah responden 25 X 1= 25

Interpretasi skor perhitungan

Agar mendapatkan hasil interpretasi ,terlebih dahulu harus di ketahui

skor tertinggi (X) dan terendah (Y),dengan penilaian rumus sebagai berikut:

Y = total skort tertinggi X jumlah responden

X = total skor terendah X jumlah responden

Rumus index %

Total skor / y X 100
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Tabel 3.1 karakteristik pendapat

No Keterangan Score
1 Sangat Setuju 5
2 Setuju 4
3 Cukup Setuju 3
4 Tidak Setuju 2
5 Sangat Tidak Setuju 1

Untuk mengetahui karakter minat pada variabel yang telah diukur,maka

perhitungan dapat dilakukan menggunakan interval kelas sebagai berikut:

STS TS CS S SS

25 50 75 100 125


