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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu

pengetahuan sosial yang fundamental yang tergantung pengamatan pada manusia

baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.1 Penelitian dimaksud

sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur

statistik atau bentuk hitungan lainnya. Melainkan menggunakan pendekatan

naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang

fenomena dalam suatu latar yang khusus.

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Margono, yang dimaksud

dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati.2 Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan

pada filsafat purposive, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai

instrument kunci, teknnik pengumpulan data dilakukan dengan cara trianggulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode yang digunakan adalah

1Lexy J. Moleong, Metodeologi Penelitian Kualitatif(Bandung: Remaja Rosjakarya, 2013), h.
4

2S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 13
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kualitatif adalah pengamatan, wawancara atau penalahaan dokumen, objek

penelitian yang digunakan adalah “strategi pemasaran produk tabungan

pendidikan pada BMT Amanah Ereke (Buton Utara)”

Penelitian kualitatif memiliki karateristik adalah sebagai berikut:

a. Bersifat alamiah, penelitian kualitatif berlangsung dalam situs alamiah

(natural setting) peneliti ini tidak berusaha untuk memanipulasi situs

penelitian, ataupun melakukan intervensi terhadap aktivitas subjek

penelitian dengan memberikan treatment (perlakuan) tertentu.

b. Manusia sebagai alat (instrument), dalam penelitian kualitatif,

pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri, yang istilahkan

sebagai human instrument atau key instrument.

c. Bersifat deskriptif, penelitian kualitatif akan melakukan penggambaran

secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti.3

d. Metode kualitatif, metode yang digunakan yaitu pengamatan

wawancara, atau penelaan dokumen.

e. Lebih mementingkan proses dari pada hasil, hal ini disebabkan oleh

hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih apabila

diamati dalam proses.

2. Jenis Penelitian

Jenis peneliian ini yaitu Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah

penelitian yang berusaha mendeskripsikan sikap suatu gejala, peristiwa, kejadian

yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada

3Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial(Jakarta: Erlangga, 2009), h. 24-26
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masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui

penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian

yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap

peristiwa tersebut.4

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian BMT Amanah CabangEreke Buton Utara di Jln WD

Bilahi No 10, Kel. Lipu, Kab. Buton Utara yang telah dilaksanakan pada Bulan

Februari-Maret 2019.

C. Data dan Sumber Data

Pemilihan dan penetapan jumlah dan sumber informasi dalam hal ini tidak

hanya berdasarkan pada aspek representatifitas  tetapi lebih kepada keterpaduan

data hingga terjadi kejenuhan data.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yakni :

1. Sumber Data Primer

Data primer atau data utama adalah data yang dipeoleh secara langsung

dari sumbernya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun sumber

data primer penelitian ini sebagai berikut:

a. Kepala Cabang BMT Amanah Cabang Ereke Buton Utara

b. Kordinaror marketing BMT Amanah Cabang Ereke Buton Utara

c. Marketing BMT Amanah Cabang Ereke Buton Utara

d. Customer servis BMT Amanah Cabang Ereke Buton Utara

2. Sumber Data Sekunder

4Juliansyah Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dana Karya Ilmiah(Jakarta:
Kencana, 2011), h. 34-35
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Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung

dari sumbernya seperti mengutip dari buku, al-Qur`an, jurnal, website, yang

berkaitan dengan penelitian tersebut, serta penelitian terdahulu dan literature

lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.5

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk

memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode atau teknik

pengumpulan data dengan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Prosedur

pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh

peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan dilakukan secara

sistematis dengan prosedur yang standar. Untuk memperoleh data yang relevan,

peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data kualitatif yaitu:

1. Metode Wawancara (interview)

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang sering digunakan

dalam penelitian kualitatif. Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab

dengan tatap  muka (face to face) antara pewancara (interviewer) yang

diwawancarai tentang masalah yang diteliti, dimana pewancara bermaksud

memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan

dengan masalah yang diteliti.6

Teknik pengumpulan data dalam penetian ini menggunakan wawancara

mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk

tujuan dengan cara tanya jawab sambil betatap muka langsung antara

5 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung : Afabeta, 2009), h. 219
6Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: PT. Bumi Aksara,

2014), h. 80
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pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa

menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat

dalam kehidupan sosial yang relative lama.

2. Metode Observasi

Observasi adalah perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin

dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung

oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur. Tujuan dari observasi

adalah untuk mendeskripsikan lingkungan (site) yang diamati, aktivitas-aktivitas

yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut

beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian

berdasarakn perspektif individu yang terlibat tersebut.7

Mengadakan observasi menurut kenyataan, dan menggambarkannya

secara tepat dan ceramat untuk mendapatkan data yang relevan. Secara garis

besarnya observasi dapat dilakukan (1) dengan observasi partisipasi pengamat

sebagai persiapan, (2) tanpa partisipasi pengamat jadi non-partisipan. Penelitian

ini metode observasi yang digunakan oleh penelit yaitu observasi partisipan. Oleh

karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung kegiatan yang

ada di BMT Amanah Ereke (Buton Utara) khusunya dalam strategi pemasaran

produk tabungan pendidikan. Metode observasi ini digunakan untuk

mengumpulakan data penelitian lapangan tentang strategi pemasaran yang ada di

BMT Amanah Ereke (Buton Utara).

3. Metode Dokumentasi

7Haris Hardiansyah, Wawancara, Observasi dan Focus Group: Sebagai Instumen Penggalian
Data Kualitatif(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 132



38

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu

laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-

dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang

ada.8

Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini menyangkut berbagai

sumber data baik yang berasal dari catatan ataupun laporan yang telah disusun

dalam arsip data yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan strategi

pemasaran produk tabungan pendidikan pada BMT Amanah Ereke Buton Utara.

E. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun sistematis data data yang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,

melakukan sitesa, menyusunkedalam pola, memilih yang penting dan yang akan

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri

maupun orang lain.Analisis data dalam penelitian kualittif dilakukan melalui

pengaturan data secara logis dan sistematis. Analisis data dilakukan sejak awal

penelitian terjun kelapangan hingga akhir penelitian (pengumpulan data). Analisis

data ini dilakukan oleh peneliti sejak awal turun lapangan berinteraksi dengan

latar dan subjek dalam rangka pengumpulan data.9

Data yang diperoleh dari interview, observasi, dan dokumentasi disusun

secara berkelompok sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dilakukan dengan

pendekatn kualitatif.penelitian ini menggunakan penelitian interaktif pada saat

8Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik…, h. 201-202
9Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 9
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analisis data mengacu pada pendapat Miles dan Hubermen, bahwa penelitian ini

bersifat interaktif dimana antara satu tahapan dengan tahapan yang lain saling

terkait dan secara terus menerus sehingga datanya sampai pada titik jenu. Proses

ini berbentuk siklus meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan. Berikut penjelasannya:

1. Reduksi Data (reduction)

Reduksi dapat diartikan sebagai proses pemilihan data, pemusatan

perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakan dan transformasi data kasar yang

muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung

secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung.10 Oleh karena

itu langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan

pendampingan data dengan cara memilih data yang penting kemudian

menyederhanakan dan mengabstraksikan.

Reduksi data dalam penelitian ini, melakukan proses living in (data yang

dipilih) dan living out (data yang terbuang) baik dari hasil pengamatan,

wawancara, maupun dokumentasi. Proses reduksi data ini dilakukan pada akhir

penelitian saja, tetapi dilakukan secara terus menerus sejak pengumpulan data

berlangsung, karena reduksi data ini bukanlah suatu kegiatan yang terpisah dan

berdiri sendiri dari proses analisis data, akan tetapi merupakan bagian dari proses

analis data itu sendiri.11 Dengan demikian data yang telah direduksi dapat

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk dapat

10Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial…, h. 150
11Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 9
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melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data lebih lengkap jika

diperlukan.

2. Penyajian data (display data)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan

mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang

sedang terjadi dari apa yang harus dilakukan.12 Penyajian data dalam penelitian ini

berbentuk narasi serta dapat di selingi dengan skema, gambar, tabel, rumus, dan

alin-lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses

pengumpulan data, baik itu dari hasil wawancara mendalam, opservasi partisipan

maupun dokumentasi.

Penyajian data ini dapat memberikan kemungkinan untuk penarikan

kesimpulan dari data tersebut. Data yang disajikan dalam penelitian adalah data

yang sebelumnya sudah dianalisis, tetapi analisis yang dilakukan masih berupa

catatan untuk kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan.

3. Penarikan kesimpulan (verifycation)

Penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga atau terakhir dalam

proses analisis. Kesimpulan pada awal yang dikemukakan masih bersifat

12Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial…, h. 151
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sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.13

Kesimpulan ini merupakan proses re-check yang dilakukan selama

penelitian dengan cara mencocokan data dengan catatan-catatan yang telah dibuat

peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan-kesimpulan awal, karena pada

dasarnya penarikan kesimpulan sementara dilakukan sejak awal pengumpulan

data. Data yang telah diverifikasi, akan dijadikan landasan dalam melakukan

penarikan kesimpulan.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Guna memeriksa keabsahan data mengenai Strategi Pemasaran Produk

Tabungan Pendidikan Pada Bank BMT Amanah Cabang Ereke Buton Utara

berdasarkan data yang terkumpul, selanjutnya ditempuh dua teknik keabsahan

data yaitu kredibililitas dan Konfirmabilitas.14 Keabsahan dan kesahihan data

mutlak diperlukan dalam studi kualitatif. Oleh karna itu dilakukan pengecekan

keabsahan data. Adapun perincian dari teknik diatas adalah sebagai berikut :

1. Keterpercayaan (Credibility)

a) Trianggulasi

Trianggulasi ini merupakan cara yang paling umum digunakan bagi

peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Dalam pandangan

13Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D…, h. 252
14Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), h. 234
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Moleong, trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding keabsahan data.15

b) Pemeriksaan Sejawat

Pemeriksaan sejawat menurut Moleong, adalah teknik yang dilakukan

dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh

dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.16

c) Memperpanjang Keikutsertaan

Seperti yang telah dikemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif,

peneliti merupakan instrument kunci, maka keikutsertaan penelit sangat

menentukan dalam pengumpulan data. Agar data yang diperoleh sesuai

dengan kebutuhan penagamatan dan wawancara tentunya tidak

dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan

keikutsertaan dalam penelitian.

2. Kepastian (Confirmability)

Standar konfirmabilitas lebih terfokus pada pada audit kualitas dan

kepastian hasil penelitian. Pengujian konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif

disebut dengan uji objektifitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila

hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang.17

15Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 310
16Ibid, h. 312
17Sugiono, Metode Penelitian…, h. 227


