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BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil yang sempurna dalam suatu penelitian diperlukan

metode yang mendukung. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berusaha

menggambarkan sekaligus mengkaji keadaan riil objek penelitian berdasarkan

data-data yang dikumpulkan. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif

adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari informasi dan perilaku yang akan diamati.1 Sedangkan penelitian

kualitatif deskriptif adalah mendiskripsikan tentang masalah yang akan diteliti,

yaitu suatu cara atau teknik pengolahan data yang bersifat uraian, dengan

menjelaskan data yang ada sehingga terdapat sebuah hubungan yang jelas dan

logis.2

Peneliti akan meneliti langsung ke tempat yang menjadi subyek penelitian

(Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari)  sehingga penelitian ini

difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan

serta relevan dengan permasalahan yang diangkat.

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-
angka. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap
apa yang sudah diteliti.3

1 Amirul Hadi, Metodologi Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 56
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka

Cipta, 2002), h. 9
3 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 71
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B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan setelah proposal disetujui dalam seminar

proposal dan disetujui untuk melakukan penelitian.

C. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian

atau sumber data yang akurat. Data ini didapat dari wawancara langsung

dengan karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi
kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini
berupa buku atau studi pustaka.4

Data ini untuk melengkapi data pokok yang didapat dari Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang Kendari.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik
terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.5

Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung

mengenai sistem operasional dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Bank

Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari, khususnya di bagian marketing

Tabungan BSM.

4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Cet. VII; Bandung: CV
Alfabeta, 2009), h. 241-243

5 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 58.
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b. Wawancara (interview)

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan

seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka

(face to face) dengan responden, baik dalam situasi yang disengaja dibuat

untuk keperluan tersebut.6 Metode wawancara yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur yakni hal-hal yang akan

ditanyakan belum ditetapkan secara rinci.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara menelaah dokumen yang telah ada atau tersedia  yang

nantinya digunakan untuk dipelajari pengetahuan dan fakta yang akan diteliti.

d. Studi pustaka

Pengumpulan data yang berasal dari buku-buku literatur, browsing di

internet dan studi naskah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan
cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri
sendiri maupun orang lain.7

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara proses

pengumpulan data menurut Miles dan Huberman yang dibagi menjadi tiga macam

kegiatan analisis kualitatif, yaitu :

6Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis
(Yogyakarta: UPP AMP   YKPN, 1988), h. 95.

7 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2015), h. 244-245
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a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya.8

b. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam

bentuk uraian. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa

yang telah dipahami.9

c. Verifikasi (Verification/Conclusing Drawing)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan

Huberman adalah penarikan kesimpulan dalam vertifikasi. Kesimpulan awal

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali

ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel.10

8 Ibid, h. 247
9 Ibid, h. 249
10 Ibid, h. 252
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F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data digunakan sebagai usaha meningkatkan

derajat kepercayaan data dengan kata lain apabila penulis melaksanakan

pemeriksaan data secara cermat, maka jelas bahwa hasil penelitian ini benar-benar

dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dari segala segi. Pengecekan

keabsahan data merupakan unsur yang tidak dapat terpisahkan pada penelitian

kualitatif.

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan triangulasi. Adapun triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi

teknik, sumber dan waktu.

1. Triangulasi teknik, yaitu menguji keabsahan data yang dilakukan dengan

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Data yang telah diperolah peneliti dari hasil wawancara akan dicek

kembali oleh peneliti dengan observasi langsung dilapangan.

2. Triangulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan dan

mengecek kembali data yang telah diperoleh melalui sumber yang

berbeda.

3. Triangulasi waktu, yaitu pengecekan keabsahan data yang akan dilakukan

oleh peneliti dalam waktu dan situasi yang berbeda.11

11 Nina Asmida, Strategi Promosi Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi
Pada Perusahaan Sophie Paris Cabang Kendari), S1 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2017, h. 60-61.


