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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang

mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan

secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan

data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang

alamiah.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data

yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini, maka

penelitian ini akan dimulai pada tanggal 12 februari 2019 - 4 April

2019.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di BRI Syariah Cabang Kendari Jl.

Abdullah Silondae No 123, Korumba, Mandonga, Kendari, Sulawesi

Tenggara.



37

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer yaitu data yang berasal dari data utama.37 Data

primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau

sumber data yang akurat yaitu dengan teknik wawancara (interview),

yakni data-data yang didapat langsung dari MM (Manager Marketing)

dan Nasabah BRI Syariah Cabang Kendari.

2. 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.38 Data ini untuk melengkapi

data pokok yang di dapat dari BRI Syariah Cabang Kendari.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti

menggunakan beberapa tekhnik pengumpulan data yaitu :39

1. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan secara langsung di

BRI Syariah Cabang Kendari untuk melihat strategi pemasaran produk

faedah haji.

2. Wawancara (Interview), yaitu peneliti melakukan tanya jawab kepada

MM ( Manager Marketing) dan Nasabah BRI Syariah Cabang Kendari.

37 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004, h. 30.

38 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Cetakan 7 (Bandung: Cv
Alfabeta, 2009) h. 241-243.

39 bdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta :
Rineka Cipta, 2011, H.112
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3. Dokumentasi, yaitu peneliti mengambil beberapa gambar dan data

dokumen  sebagai bukti dari penelitian yang dilakukan di BRI Syariah

Cabang Kendari.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan melalui analisis deskriptif

kualitatif, yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya. Analisis data

dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama

dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Selanjutnya teknik analisis

data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:40

1. Reduksi data (data reduction

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok,

memfokuskan pada hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal 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, dan

mempermudah peneliti untuk melekukan pengumpulan data

selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan. Reduksi data dapat

dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dengan

memberikan aspek-aspek tertentu.

40Miles dan  Hubarman, Analisis data kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1992, h.16.
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2. Penyajian data (data display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam

bentuk bagan, hubungan antar kategori. Flowchart dan sejenisnya.

Dalam hal ini Milles dan Huberrman menyatakan bahwa yang paling

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka

akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Conclosion  Drawing/ Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan

Huberrman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan

dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya

belum pernah ada. Temuan baru dapat berupa deskripsi atau gambaran

suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap

sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

4. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk

menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek

yang berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal yaitu strength,

opportunities,weaknesesses, threats. Analisis SWOT merupakan

singkatan dari strength, opportunities, weaknesesses, threats.

F. Teknik pengecekan keabsahan data

Peneliti menggunakan trianggulasi untuk menguji keabsahan data
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dalam penelitian ini. Adapun trianggulasi yang digunakan yaitu:

trianggulasi teknik, trianggulasi sumber, dan trianggulasi waktu.

1. Trianggulasi teknik, yaitu menguji keabsahan data yang dilakukan

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik

yang berbeda.  Data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara

akan dicek kembali oleh peneliti dengan observasi langsung di

lapangan.

2. Trianggulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan dan

mengecek kembali data yang telah diperoleh melalui sumber yang

berbeda.

3. Trianggulasi waktu, yaitu pengecekan keabsahan data yang akan

dilakukan oleh peneliti dalam waktu dan situasi berbeda.


