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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini peneliti 

melakukan penelitian pada Bank Mandiri Area Pekanbaru Cabang Ujung Batu 

Kabupaten Rokan Hulu, dikarenakan lokasi tersebut mudah bagi peneliti 

untuk melakukan penelitian, dan juga memudahkan peneliti untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan demi menjawab masalah-masalah 

yang akan diteliti. 

Dengan pertimbangan  dalam mengumpulkan data-data yang  di 

perlukan maka pada akhirnya waktu, tenaga serta kerja keras peneliti  dapat 

dimanfaatkan secara efekti dan seefesien mungkin. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, 

penelitian kulitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskritf dan 

cendrung menggunakan analisis. 

 

3.3 Jenis Sumber Data 

1. Data primer adalah data pokok dalam penelitian yang di peroleh langsung 

dari responden dengan cara menyebarkan angket yaitu berupa informasi 

tentang pelayanan yang di berikan langsung dengan permasalahan yang 

ada di lapangan 
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2. Data sekunder adalah data pendukung penelitan di peroleh dari instansi 

terkait yang di butuhkan untuk penelitian yang mencakup: 

a. Jenis pelayanan yang diberikan pada Bank mandiri area pekanbaru 

cabang ujung batu kabupaten rokan hulu 

b. Jumlah pegawai pada Bank mandiri area pekanbaru cabang ujung batu 

kabupaten rokan hulu 

c. Sejarah singkat berdirnya kantor Bank mandiri area pekanbaru cabang 

ujung batu kabupaten rokan hulu 

d. Struktur organisasi  Bank mandiri area pekanbaru cabang ujung batu 

kabupaten rokan hulu 

e. Sarana dan prasarana pada Bank mandiri area pekanbaru cabang ujung 

batu kabupaten rokan hulu 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitin ini adalah: 

 

a. Observasi (Pengamatan) 

Metode ini di gunakan untuk memperoleh data dengan melakukan 

pengamatan aktivtas peayanan pada Bank mandiri area pekanbaru cabang 

ujung batu kabupaten rokan hulu. 

b. Angket, metode ini dilakukan dengan cara menyebarkan beberapa 

pertanyaan yang telah di siapkan. 

c. Wawancara 
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salah satu teknik yang di lakukan dengan secara langsung terhadap 

nasabah bank mandiri area pekanbaru cabang ujung batu kabupaten rokan 

hulu. 

3.5 populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang  diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik  kesimpulanya. (Sugiyono, 2013:148).  

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah nasabah Bank mandiri 

area pekanbaru cabang ujung batu. Sehingga jumlah keseluruhan populasi  adalah 

100 orang.  

3.6 sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki  oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin  mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan  dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang  diambil dari populasi itu. 

(Sugiyono, 2013:149). Karena populasi berjumlah 100 orang, maka dalam 

penelitian ini, teknik yang diambil yaitu teknik Cluster Area Sampling.  Adapun 

Cluster Area Sampling tersebut adalah digunakan untuk menentukan sampel 

obyek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas. Teknik sampling 

daerah ini digunkan melalui dua tahap, yang pertama yaitu menentukan sampel 

daerah, dan tahap berikutnya menentukan orang – orang yang ada pada daerah itu 

secara sampling juga. (Sugiyono, 2011: 94). Dalam penelitian ini, penulis 

menjadikan Nasabah  sebagai sampel penelitian. teknik ini disebut Sampling 
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Insidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, atau siapa saja 

yang secara kebetulan  / incidental bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui cocok sebagai sumber data. 

(Sugiyono, 2011: 96). Untuk mengetahui berapa jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian penulis menggunakan rumus Slovin (Husein Umar,2003: 102)  

yaitu:    

2)(1 eN

N
n


  

Keterangan : 

 n : Jumlah Sampel 

 N : Jumlah Populasi 

 e : Konstanta 10%   

 (persen ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel)  
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 3.7  Penentuan Informan 

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah  

berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, 

dan  bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang 

bertindak  sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang 

akan menjadi  informan narasumber (key informan) dalam penelitian ini 

adalah para nasabah yang kebetulan peneliti temui di lapangan. Dengan 

demikian penentuan informan berdasarkan  informan sebelumnya sudah di 

tagetkan sebanyak lima puluh responden. Pencarian informan akan  dihentikan 

setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.  Adapun kriteria-

kriteria penentuan Informan Kunci (key informan) yang  tepat, dalam 

pemberian informasi dan data  yang tepat dan akurat dalam memberikan 

pelayanan kepada nasabah pada Bank Mandiri Area Pekanbaru cabang Ujung 

batu dikabupaten Rokan hulu. 

 


