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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Riset kuantitatif 

adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya 

dapat digeneralisasikan. Dengan demikian tidak terlalu mementingkan kedalaman 

data atau analisis. Periset lebih mementingkan aspek keluasan data sehingga data 

atau hasil riset dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi
32

. 

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplanatif yaitu 

merupakan metode penelitian yang berusaha memecahkan masalah yang dimiliki 

dengan menguji hubungan antar variabel yang berhubungan. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Mandiri Dumai KC Dumai Sudirman, 

yang beralamat dijalan Jendral Sudirman No. 1333 A, Dumai, telp. (0765)31088, 

kode pos 28812 untuk data pendukung. Sedangkan untuk pengambilan data 

responden yaitu pada nasabah bank Mandiri kota Dumai. Adapun waktu 

penelitian dimulai sejak bulan Oktober. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Sugiyono
33

 menyebut populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri 

dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh periset untuk dipelajari. Sedangkan sampel adalah bagian dari 

populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah bank mandiri dumai yang 

menggunakan produk dan layanan dari bank mandiri sebanyak 98. 471 nasabah. 

Sampel adalah bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari 

suatu populasi dan diteliti secara rinci. Sampel penelitian ini adalah nasabah yang 

terpilih yang mengetahui tentang program fiesta poin, yang diambil secara acak. 

Karena semua nasabah Bank Mandiri tergabung dalam program fiesta poin. 
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Peneliti menggunakan rumus Slovin untuk mewakili populasi. Untuk menentukan 

ukuran sampel dari populasi yang dikeathui jumlahnya. Rumusnya adalah
34

: 

n = 
 

     
 

Keterangan: 

n :ukuran sampel 

N : ukuran populasi 

e : kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang       

dapat ditolerir, misalnya 2%, kemudian e ini dikuadratkan. 

Dalam penelitian ini diketahui jumlah nasabah Bank Mandiri KC 

Dumai adalah sebanyak 98. 741 orang. Jadi jumlah minimal sampel yang diambil 

peneliti adalah sebesar: 

n= 
      

         (   ) 
 

 = 99,89 dibulatkan menjadi 100 responden 

a) Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel adalah teknik yang digunakan untuk menyeleksi 

individu dari populasi yang dapat menghasilkan sampel yang reprsentative
35

. Ada 

dua teknik pengambilan sampel yakni secara probabilitas, maksudnya adalah 

pengambilan sampel memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi 

untuk menjadi sampel, sedangkan secara non probabilitas adalah bila peneliti 

tidak memberikan peluang yang sama bagi populasi
36

. 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitan ini adalah sampling non 

probabilitas dengan menggunakan tekhnik sampling berdasarkan kemudahan 

(available sampling/convenience sampling). Pemilihan sampel ini berdasarkn 

kemudahan data yang dimiliki oleh populasi.Periset bebas memilih siapa saja 

anggota populasi yang mempunyai data berlimpah dan mudah diperoleh periset.
37
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Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya 

dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan
38

. Adapun 

yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

objek penelitian yang didapat dari kuesioner yang dijadikan responden dalam 

penelitian ini. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data pendukung data primer. Dalam penelitian ini 

data sekunder diperoleh dari publikasi bank mandiri yang diambil dari majalah 

atau pun website bank mandiri,dokumentasi perusahaan, hasil wawancara dan 

lain-lain. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (Survei) 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. 

Disebut juga angket. Kuesioner bisa dikirim melalui pos atau periset mendatangi 

secara langsung responden.
39

 Survey adalah metode riset dengan mengggunakan 

kuesioner sebagai instrumen untuk pengumpul datanya. Tujuannya unutk 

memperoleh informasi sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi 

tertentu. Dalam survei proses pengumpulan data dan analisis data sosial bersifat 

sangat terstruktur dan mendetail melalui kuesioner sebagai instrumen pertama 

untuk mendapatkan informasi dari sejumlah responden yang diasumsikan 

mewakili populasi secara spesifik
40

.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunkan survey eksplanatif. Jenis survey 

ini digunakan peneliti apabila ingin mengetahui mengapa situasi atau kondisi 

terjadi atau apa yang mempengaruhi terjadinya sesuatu 

2. Observasi  
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Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan 

pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti 

telinga, penciuman, mulut dan kulit
41

. Jadi peneliti melakukan observasi dengan 

mengamati aktivitas marketing Public Relations yang dilakukan oleh Bank 

Mandiri KC Dumai. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data historis yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Dokumentasi merupakan data yang diambil di Bank Mandiri KC Dumai. 

 

E. Uji Validitas Data 

1) Uji Validitas  

Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam 

mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas diperoleh dengan cara 

mengkorelasi setiap skor indikator dengan total skor indikator variabel. Kemudian 

hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05. 

Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan benar. 

Berikut ini adalah kriteria pengujian validitas :  

a. Jika r hitung ≥r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-

item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).  

b. Jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-

item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak 

valid)
42

. 

2)  Uji Reabilitas 

Uji realibilitas adalah untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang. Untuk uji realibilitas digunakan Teknik Alpha Cronbach, dimana 

suatu instrument dapat dikatakan handal (reliable) bila memiliki koefisien 

keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih
43

. 
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3)  Analisis Regresi Linear Sederhana 

Jika terdapat data dari dua variabel riset yang sudah diketahui yang 

mana variabel bebas X dan yang mana variabel terikat Y sedangkan nilai-nilai Y 

lainnya dapat dihitung atau diprediksi berdasarkan suatu nilai X tertentu. 

Rumus
44

: 

Y = a + bX 

Dimana: 

Y = variabel tidak bebas (subjek dalam variabel dependen yang diprediksi) 

X = variabel bebas (subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai 

tertentu) 

a =  nilai intercept(konstan) atau harga Y bila X = 0 

b = koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan 

variabeldependen yang didasarkan pada variebel independen. Bila b(+) maka 

naik, bila b (-) maka terjadi penurunan. 

Nilai a dihitung dengan rumus: 

a =  ΣY (ΣX²) - ΣX ΣXY 

n ΣX² - (ΣX)² 

Nilai b dihitung dengan rumus: 

b =  n ΣXY - ΣX ΣY 

 n ΣX² - (ΣX)² 

a. Koefisien Korelasi 

Metode analisis korelasi product moment yaitu korelasi yang berguna 

untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan 

suatu variabel dengan variabel lain. Teknik analisa data yang digunakan penulis 

dalam penulisan ini adalah Deskriptif Kuantitatif menjelaskan permasalahan yang 

diteliti dengan bentuk angka-angka dengan rumusan korelasi product moment: 

r =        nΣxy – (Σx) (Σy)          

√{nΣx² – (Σx)²} {nΣy
2
 – (Σy)

2
} 

r = koefisien korelasi Pearson’s Product 
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N = jumlah individu dalam sampel  

X = angka mentah untuk variabel X  

Y = angka mentah untuk variabel Y  

Adapun interpretasi terhadap nilai r hasil analisis korelasi adalah: 

Tabel 3.1 

INTERPRETASI KOEFISIEN KORELASI PRODUCT MOMENT 

Interval Nilai r* Interpretasi 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 –0,599 Cukup Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

F. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini, untuk mengukur variabel independen dan 

dependennya, peniliti menggunakan skala Likert yaitu pengukuran yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau 

sekelompom orang tentang fenomena sosial
45

. Untuk keperluan analisis kuantitatif 

penelitian maka peneliti memberikan lima alternative jawaban kepada responden 

dengan skala 1 sampai lima seperti tabel berikut ini: 

Tabel 3.2  

SKALA LIKERT 

Skala Likert Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
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