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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan 

atau suatu kerangka berfikir menyusun gagasan yang beraturan, terarah , sesuai 

dengan konteks dan revelan sesuai dengan maksud dan tujuan. Metode yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, metode 

deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu 

keadaan tertentu berdasarkan fakta-fakta yang ada, mengumpulkan, 

mengklarifikasi dan menjelaskan data sehingga dapat memberikan informasi 

untuk menganalisa masalah yang sedang  diikuti.53 

Jenis  penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu 

jenis data penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan data primer 

dan data skunder  yang bersifat kualitatif. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Untuk mendapatkan sumber data yang dibutuhkan dalam mengumpulkan 

data yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini, makan 

waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan dimulai dari bulan 

(Juli-Agustus). 

 

  

                                                           
53 Sonny Leksono, Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode ( 

Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.181  
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2. Tempat Penelitian 

 Tempat penelitian ini dilakukan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Kendari yang berlokasi di Jln. MT Haryono, No. 155, Bende,  Kadia Kota 

Kendari. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data pokok yang berkenaan dengan promosi tabunga 

iB Hasanah Bank BNI Syarian Cabang Kendari. Data yang diperoleh peneliti 

di tempat penelitian dan wawancara langsung terhadap objek penelitian yaitu di 

BNI Syariah Cabang Kendari, yakni data-data yang didapat langsung dari 

Agung Wibowo selaku Operational Manager dan Nasabah BNI Syariah 

Cabang Kendari. 

b. Data Skunder 

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung oleh 

peneliti dari tempat penelitian. Tetapi data yang diambil dari artikel-artikel, 

buku-buku dan karya ilmiah lainnya untuk melengkapi data pokok yang di 

dapat dari Bank BNI Syariah Cabang Kendari. 

2. Sumber Data 

a. Place yaitu sumber data berupa tempat atau sumber data yang menyajikan 

tampilan berupa keadaan, meliputi fasilitas gedung, kondisi lokasi, kinerja, 

aktifitas dan sebagainya yang ada di Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Kendari. 



47 
 

 
 

b. Person yaitu sumber data berupa orang yang bisa memberikan data berupa 

jawaban lisan melalui wawancara. 54 Dalam penelitian ini subjek 

penelitiannya adalah Agung Wibowo selaku Operational Manager, Eka Emy 

Hastuti selaku Constumer Service dan Asep Firmansyah selaku Sales 

Assisten Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kendari. 

c. Paper yaitu sumber data yang berupa huruf, angka, gambar, simbol-simbol 

dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi paper adalah buku-buku 

arsip, dokumen resmi BNI Syariah, dan lain-lain. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan teknik field 

research yakni mengumpulkan data  langsung dari lapangan. Pada metode ini, 

penulis menggunakan cara sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan penelitian untuk 

mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Dalam penelitian 

ini yang menjadi penelitian adalah  Bank BNI Syariah Cabang Kendari. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan 

dalam penelitian kualitatif. 55  Wawancara atau interview adalah sebuah dialog 

yang dilakukakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi secara 

mendalam mengenai tema yang diangkat oleh peneliti yang dilakukan pada 

                                                           
54Sri Rohmawati,  Peran Instruktur Dalam Menumbuhkan Motivasi Warga Belajar Pada 

Pelatihan Kewirausahaan (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013). 
55Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Cet. 6 (Bandung: 

Alfabeta, 2014), h.129. 
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terwawancara. Metode ini dengan mengadakan wawancara yang berupa tanya 

jawab yang dilakukan secara langsung terhadap pihak PT. BNI Syariah Cabang 

Kendari. Yang ikut berperan memberikan penjelasan tentang yang dibahas dalam 

laporan penelitian yang penulis buat. 

3. Studi Dokumentasi 

Merupakan metode penelitiaan dengan cara mengumpulkan data yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen. 56 yang berhubungan dengan laporan 

penelitian dengan mengadakan pengamatan langsung di BNI Syariah Cabang 

Kendari dan melakukan pencatatan secara sistematis dan berkala terhadap objek 

yang diteliti. 

Penulis mengumpulkan dan menganalisis data-data tertulis, yaitu berupa 

artikel-artikel, arsip-arsip dan buku-buku maupun karya ilmiah lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisa data Kualitatif. 

Metode analisa data kualitatif ini digunakan sebagai metode penelitian yang 

menjelaskan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan data secara sistematis 

dari aktivitas promosi yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Kendari. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:57 

                                                           
56Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, Ed.2, Cet.4 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 69. 
57M. Burhan Bungi, Metode Penelitian  Kualitatif  (Jakarta: Kencana  Predana  Media 

Group, Cet. 3, 2008), h. 122. 

 



49 
 

 
 

1. Reduksi data, yaitu semua data di lapangan dirangkum dan dipilih hal-hal yang 

pokok, mengambil data yang fokus pada permasalahan dalam penelitian. 

Kegiatan reduksi data ini dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan dan menghapus data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan 

data sedemikian rupa, sehingga kesimpulan dapat di verifikasi misalnya 

melalui ringkasan atau menggolongkan data dalam satu pola yang jelas. 

2. Penyajian data, dilakukan penelaah pada seluruh data yang ada dari berbagai 

sumber yaitu wawancara, observasi, maupun data dokumentasi yang telah 

diperoleh untuk menjadi bahan dalam melakukan analisis dalam bentuk uraian 

singkat. 

3. Conclusion Drawing/verification, yaitu teknik analisis data yang dilakukan 

oleh peneliti dalam rangka mencari makna data untuk disimpulkan. Verifikasi 

data ini bertujuan untuk mengkroscek data yang ditemukan demi menghindari 

kekaburan data, sehingga data yang ditemukan tidak terdapat kekeliruan dalam 

penyajian data serta mudah untuk dipahami oleh penulis dan pembaca lainnya. 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan triangulasi berdasarkan 

pada sumber data yang diperoleh. Hal ini dilakukan untuk menjaga adanya 

informan yang memberikan informasi yang kurang relevan terhadap pembahasan. 

Triangulasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini diantaranya adalah:58 

1. Triangulasi tehnik, yaitu mengecek kembali data yang merujuk kepada sumber 

yang sama dengan tehnik yang berbeda. Data yang diperoleh oleh peneliti dari 

                                                           
58Juan Junardi, Skripsi: “Sistem Pemasaran Dan Potongan Harga (Discount) Produk 

Pakaian Di Matahari Departement Store Brylian Plaza Kendari” (Kendari: IAIN Kendari, 2017). 
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hasil wawancara akan dicek kembali oleh peneliti dengan observasi langsung 

dilapangan. 

2. Triangulasi waktu, yaitu mengecek keabsahan data yang dapat dilakukan 

dengan wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda. Hal 

ini dikarenakan waktu juga sering mempengaruhi keabsahan data. 

3. Peningkatan ketekunan dalam pengumpulan data. 


