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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

tanggapan maupun pemahaman nasabah terhadap 

Bank Jateng serta mengeksplorasi dan mengkaji brand 

imagery Bank Jateng berdasarkan perspektif nasabah, 

yang di dalamnya akan mencari tahu dan 

menggambarkan faktor-faktor apa saja yang dapat 

membantu proses terbentuknya brand imagery Bank 

Jateng di benak nasabah.  

  Metode penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek 

dalam kondisi alamiah. Artinya bahwa dalam 

penelitian ini objek dibiarkan berkembang apa adanya, 

tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran 

peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek 
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tersebut. Peneliti adalah instrumen kunci yang 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, 

menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat 

kesimpulan atas temuannya. Dalam penelitian 

kualitatif rumusan masalah merupakan fokus 

penelitian yang masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah peneliti turun lapangan dan 

melakukan penelitian dengan maksud untuk 

memahami gejala sosial yang kompleks (Sugiyono, 

2012).  

 

3.2 Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian dilakukan di Bank Jateng 

Cabang Salatiga, Jalan Pemuda No. 1 Salatiga, Jawa 

Tengah. Bank Jateng Salatiga merupakan salah satu 

anak cabang dari Bank Jateng yang berkantor pusat di 

Jalan Pemuda No. 142 Semarang, Jawa Tengah. Letak 

Bank Jateng di Kota Salatiga cukup strategis karena 
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berada tepat di pusat kota Salatiga. Alasan pemilihan 

objek penelitian yakni Bank Jateng Salatiga didasari 

oleh beberapa alasan, di antaranya adalah Bank 

Jateng Cabang Salatiga merupakan salah satu bank 

milik pemerintah daerah yang memiliki jumlah 

nasabah terbanyak secara khusus dari kalangan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan hadirnya bank 

milik pemerintah daerah di Kota Salatiga yang 

berkontribusi dalam pembangunan daerah, peneliti 

ingin mengetahui bagaimana pandangan setiap 

nasabah tentang keberadaan Bank Jateng tersebut di 

Kota Salatiga. Selain itu, penulis ingin mengetahui 

seberapa besar pengaruh hadirnya Bank Jateng di 

Kota Salatiga serta sejauh mana nasabah melihat 

maupun menilai kinerja Bank Jateng dalam melayani 

nasabah di Kota Salatiga. Alasan terakhir ialah ingin 

mengetahui strategi apa yang digunakan oleh Bank 

Jateng Salatiga dalam mempertahankan nasabahnya. 
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Penelitian ini dilakukan sejak bulan Juli 2014 hingga 

November 2014.  

 

3.3 Data dan Jenis Data 

3.3.1 Data Primer 

  Data primer merupakan data yang diperoleh 

langsung dari sumber aslinya yaitu instansi atau 

perusahaan yang menjadi objek penelitian dalam 

bentuk kata-kata atau tindakan dari responden. 

Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil 

pengamatan dan wawancara langsung dengan pihak-

pihak terkait, yaitu pihak nasabah dan pihak 

manajemen Bank Jateng Salatiga. 

 

3.3.1 Data Sekunder 

  Data sekunder digunakan untuk melengkapi 

data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian. Data 

sekunder diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-

sumber yang telah ada, berupa dokumen, laporan, dan 
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arsip-arsip lain yang relevan. Adapun data yang dapat 

digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah 

profil Bank Jateng Salatiga yang berupa visi, misi, 

tujuan, struktur organisasi, dokumen-dokumen 

perusahaan termasuk data nasabah di dalamnya serta 

catatan-catatan yang terkait dengan strategi yang 

digunakan Bank Jateng Salatiga dalam upaya terus 

meningkatkan jumlah nasabah dan mempertahankan 

nasabah yang sudah ada. Berikut tabel data dan 

responden.  

 

Tabel 1 
Data dan Responden 

Data Jenis Data Responden 

Brand Imagery 
- Proses 

terbentuk  
- Persepsi 

nasabah 

Primer Nasabah 

Service Quality 
- Standar service 

quality bank 
- Persepsi 

nasabah 
terhadap service 
quality bank 

Primer, 
Sekunder 

Nasabah, 
Manajemen 

Bank 
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Product Quality 
- Standar product 

quality bank 
- Persepsi 

nasabah 
terhadap 

product quality 
bank 

Primer, 
Sekunder 

Nasabah, 
Manajemen 

Bank 

Price 
- Standar price 

yang ditawarkan 

oleh bank 
- Persepsi 

nasabah 
terhadap price 
yang ditawarkan 

oleh bank 

Primer, 
Sekunder 

Nasabah, 
Manajemen 
Bank 

Advertisement 
- Advertisement 

seperti apa yang 
dikeluarkan 

oleh bank 
- Persepsi 

nasabah 
terhadap 
advertisement 
yang 
dikeluarkan 

bank 

Primer, 

Sekunder 

Nasabah, 

Manajemen 
Bank 

 

  Semua pertanyaan mengenai data yang 

berkaitan dengan Bank Jateng Salatiga akan 

ditanyakan langsung kepada nasabah sebagai 

responden. Namun ada beberapa data yang juga akan 
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ditanyakan kepada pihak manajemen bank sesuai 

dengan kebutuhan penelitian.  

  Data brand imagery dalam penelitian ini 

diperoleh langsung dari nasabah. Dalam penelitian ini 

jumlah nasabah yang dijadikan responden sebanyak 

enam orang. Setelah memperoleh gambaran mengenai 

brand imagery, akan dilakukan crosscheck dengan 

pihak manajemen bank untuk mengetahui kesesuaian 

maupun ketidaksesuaian data yang berkaitan dengan 

brand imagery tersebut.  

  Sedangkan, service quality, product quality, price, 

dan advertisement pada dasarnya merupakan 

tanggung jawab dari pihak manajemen bank. Oleh 

karena itu, data yang berkaitan dengan keempat faktor 

tersebut akan ditanyakan ke pihak manajemen bank. 

Crosscheck selanjutnya akan dilakukan dengan cara 

bertanya kepada nasabah yang dijadikan responden 

mengenai persepsi mereka terhadap keempat faktor 

tersebut.  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan keterlibatan langsung peneliti 

melalui wawancara secara mendalam (indepth 

interview) dan menggunakan alat rekam suara. 

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat 

pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan 

seputar Bank Jateng Salatiga yang ditujukan kepada 

pihak nasabah bank. Penelitian ini dilakukan terhadap 

nasabah Bank Jateng Salatiga yang sudah menjadi 

nasabah dalam jangka waktu di atas satu tahun. 

Responden dalam penelitian ini adalah nasabah Bank 

Jateng Salatiga berjumlah enam responden, baik itu 

nasabah yang masih aktif maupun nasabah yang 

sudah tidak aktif. Jumlah responden ditentukan 

sendiri oleh peneliti dengan ketentuan bahwa keenam 

responden tersebut dapat memberikan informasi yang 

lengkap dan sesuai kebutuhan penelitian.  
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  Data diperoleh melalui pengamatan dan hasil 

wawancara secara mendalam untuk mendapatkan 

data yang diperlukan secara lengkap. Sebelum 

penelitian dilakukan, peneliti menyerahkan surat izin 

penelitian kepada pihak Bank Jateng Salatiga 

kemudian menunggu konfirmasi atau persetujuan 

untuk melakukan penelitian. Setelah di setujui, 

peneliti meminta bantuan kepada pihak bank untuk 

memberikan data beberapa nasabah yang dianggap 

dapat memberikan informasi serta data yang lengkap 

berkaitan dengan penelitian. Setelah data nasabah 

diperoleh selanjutnya peneliti membuat janji dengan 

nasabah-nasabah tersebut untuk menentukan waktu 

wawancara. Wawancara dengan nasabah dilakukan 

secara fleksibel mengikuti waktu luang para nasabah 

dimana dan kapan saja sesuai waktu yang disepakati 

dan beberapa kali juga dilakukan saat jam kerja di 

tempat kerja masing-masing nasabah, bahkan ada 

juga nasabah yang bersedia di wawancara ketika 
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selesai jam kerja normal dan meminta di wawancarai 

di rumah dengan mengkonfirmasi melalui SMS.  

 

3.5 Deskriptif Kualitatif 

  Analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh 

dari hasil wawancara, pengamatan, dan bahan-bahan 

lain. Caranya adalah mengkategorikan data, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami dan temuan tersebut dapat 

diinformasikan pada orang lain.  

  Langkah-langkah analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu 

analisis data dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

hingga datanya jenuh. Penelitian dilakukan secara 

berulang kali untuk memperoleh data yang 
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diperlukan. Aktivitas dalam analisis data yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion (Sugiyono, 

2012). 

 

3.5.1 Data Reduction (Reduksi Data) 

  Setelah tahap pengumpulan data dilakukan, 

tahap selanjutnya adalah reduksi data. Dari jawaban-

jawaban responden mengenai pertanyaan-pertanyaan 

berkaitan dengan service quality, product quality, price, 

advertisement, customer retention, dan brand imagery 

kemudian dirangkum. Peneliti memilih hal-hal yang 

penting, serta mencari tema dan polanya dengan 

memberikan kode pada aspek-aspek tersebut yaitu 

dengan menggunakan inisial terhadap keenam 

responden yaitu RD, YL, ED, HS, CT, dan SD. Reduksi 

data dilakukan terus menerus selama proses 

penelitian berlangsung. Pada tahapan ini, setelah data 

dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak 

diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam 
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penampilan, penyajian serta untuk menarik 

kesimpulan sementara.  

 

3.5.2 Data Display (Penyajian Data) 

  Tahap berikutnya setelah mereduksi data adalah 

penyajian data. Penyajian data dimaksudkan agar 

lebih mempermudah peneliti untuk melihat gambaran 

secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari 

data penelitian. Dalam hal ini, peneliti membuat 

uraian singkat, bagan atau tabel, dan menentukan 

hubungan antar kategori sehingga dengan data yang 

terorganisasikan dan tersusun dalam pola 

berhubungan, data akan lebih mudah dipahami.  

 

3.5.3 Conclusion (Kesimpulan) 

  Tahapan dalam penarikan kesimpulan dari 

kategori-kategori data yang telah direduksi dan 

disajikan bertujuan untuk menjawab persoalan 

penelitian yang telah dirumuskan sejak awal yaitu 
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untuk mengetahui proses terbentuknya brand imagery 

Bank Jateng Salatiga berdasarkan perspektif 

konsumen atau nasabah serta untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman para nasabah mengenai 

brand imgery Bank Jateng Salatiga. Temuan penelitian 

ini dituangkan berupa eksplorasi dan 

mendeskripsikan temuan penelitian dalam rangka 

menjelaskan faktor-faktor apa saja yang membentuk 

brand imagery Bank Jateng Salatiga.  
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