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BAB III

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan 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.57

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan sumber data yang di butuhkan dalam mrngumpulkan

data yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini,

maka penelitian ini telah selesai selama (2 bulan) dan telah dilaksanakan

pada tanggal 13 februari- 4 April 2019.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang

Kendari Jl. Adbullah Silondae No 123, Korumba, Mandonga, Sulawesi

Tenggara.

C. Sumber Data

1. Data primer

57 Sugiyono, Memahami penelitian kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 1.
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Data primer yaitu data yang berasal dari data utama.58 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 pegawai BRI Syariah/ AO (Acounting officer)

dan Nasabah.

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.59 Data ini untuk melengkapi data

pokok yang di dapat dari BRI Syariah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan

beberapa tekhnik pengumpulan data yaitu :60

1. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan secara langsung di

BRI Syariah Cabang Kendari untuk melihat kondisi lapangan yang

terjadi.

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

AO dan nasabah untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

58 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2010, h. 30.
59 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Cetakan 7 (Bandung: Cv

Alfabeta, 2010) h. 241-243.
60 bdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta :

Rineka Cipta, 2011, H.112
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3. Dokumentasi, yaitu peneliti mengambil beberapa gambar sebagai bukti

dari penelitian yang dilakukan.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik data kepustakaan mapun

data lapangan maka selanjutnya mengolah data dengan menggunakan teknik

deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran yang jelas dengan

menggunakan metode sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan fokus

penelitian. Reduksi data merupakan salah satu dari tehnik dari analisis data.

Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam

mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya

jika sewaktu- waktu diperlukan.

2. Display data adalah menyajikan data dalam bentuk matrix, chart atau grafik,

network dan sebagainya. Data yang semakin bertumpuk- tumpuk kurang

dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh karena itu

dibutuhkan display data . dengan demikian, peneliti dapat menguasai data

yang tidak terbenam dengan setumpuk data.

3. Pengambilan keputusan dan Verifikasi merupakan kegiatan di akhir

penelitian. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi,

baik itu dari segi makna maupun dari segi kebenaran kesimpulan yang

disepakati oleh subjek tempat penelitian tersebut dilaksanakan.

4. Analisis Swot adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk

mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang
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(opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu

spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim Swot

(strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Swot akan lebih baik

dibahas dengan menggunakan tabel yang dibuat dalam kertas besar,

sehingga dapat dianalisis dengan baik hubungan dari setiap aspek.

Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi

bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang

mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT

dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang

mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar

matrik SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths)

mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities)

yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang

mencegah keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada,

selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman

(threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi

kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi

nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.61

F. Teknik pengecekan keabsahan data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif ditetapkan data

yang tidak valid, yaitu data yang berbeda antara data yang dilaporkan oleh

peneliti dengan kenyataan yang terjadi dilapangan maka data tersebut

61History of SWOT Analysis, Tim Friesner, diakses tanggal 21 Januari 2010
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dinyatakan tidak valid.

Peneliti menggunakan trianggulasi untuk menguji keabsahan data

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 dilapangan.

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.
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