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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan

deskriptif, dalam metode kualitatif ini penelitian dilakukan dengan penelitian

lapangan. Penelitian lapangan merupakan studi mendalam mengenai unit sosial

tertentu. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

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

dapat diamati.52

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2019 - 19 September 2019.

2. Tempat penelitian

Penelitian dilakukan di Bank BNI Syariah Cabang Kendari, Jl. MT.

Haryono, No. 155 Kendari 93118.

C. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang

dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan

yaitu karyawan (Customer Service, Customer Sales Head), nasabah deposito

52 Sudarwan Damin, Menjadi Penelitian Kualitatif (Bandung:Pustaka Setia, 2002), h. 55
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mudharabah serta arsip atau dokumentasi Bank BNI Syariah Cabang Kendari

yang terkait dengan Implementasi Etika Bisnis Islam pada produk deposito

mudharabah.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara

tidak langsung, namun melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian

ini diperoleh berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian seperti

jurnal, Koran dan internet. Jenis data sekunder yang dikumpulkan adalah data-

data yang mempunyai hubungan terkait dengan etika bisnis Islam pada produk

deposito mudharabah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk

memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Participation Observation

Participation Observation didefinisikan sebagai suatu proses melihat,

mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk

suatu tujuan tertentu. Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi

partisipasi pasif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak ikut

terlibat dalam aktivitas (transaksi deposito mudharabah) yang dilakukan pada

objek yang diamati. Observasi dilakukan dengan mengamati proses transaksi

untuk mengetahui pelayanan/keramahan karyawan terhadap nasabah.
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2. In Depth Interview

In Depth Interview (wawancara mendalam) adalah proses pengumpulan

data berdasarkan sesi tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara

dengan respon mengenai prosedur, akad dan nisbah bagi hasil deposito

mudharabah kepada karyawan (Customer Service, Customer Sales Head),

nasabah deposito mudharabah BNI Syariah Cabang Kendari dengan

menggunakan acuan dari interview guide (panduan wawancara) mendapatkan

respon dari subjek untuk menambah data penelitian.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dimana peneliti

mengambil beberapa gambar dan data serta dokumen resmi yang didapat dari

Bank BNI Syariah Cabang Kendari.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih

mudah dibaca dan di interpretasikan. Miles and Hubermen mengemukakan bahwa

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan secara

terus menerus pada setiap tahapan peneliti sampai tuntas, sehingga datanya sudah

jenuh.53 Adapun analisis yang digunakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan

terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun

53 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Cet. 19; Bandung: Alfabeta, 2014),
h. 337
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penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan

mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan

polanya. Peneliti mengumpulkan data dengan mewawancarai pihak-pihak yang

terkait, yang dideskripsikan dalam bentuk field note tanpa mengurangi

sedikitpun informasi yang didapat, kemudian menganalisis hasil wawancara

tersebut untuk memfokuskan data yang diperoleh terkait dengan implementasi

etika bisnis Islam pada produk deposito mudharabah. Data yang telah

direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya yang berhubungan dengan

masalah penelitian. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama

penelitian kualitatif berlangsung, bahkan reduksi data berlanjut sampai laporan

akhir tersusun lengkap.

2. Penyajian Data/ Display

Yaitu menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari penelitian tersebut. Pada langka ini, peneliti

menginterpretasikan hasil analisis dari wawancara melalui penyajian data secara

utuh. Hal ini dilakukan agar data tersebut dapat dipelajari dan diambil

maknanya. Penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan

merencankan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
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3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi Data (Conclusions drowing/verifiying)

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan

temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti

yang mendukung tahap pengumpulan data inilah yang dikenal dengan verifikasi

data. Peneliti menyusun secara sistematis data yang disajikan lalu berusaha

menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai dengan fokus penelitian.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian berguna untuk menguji

kebenaran atau keabsahan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis

trianggulasi teknik, trianggulasi sumber, dan trianggulasi waktu untuk

meningkatkan kredibilitas dalam penulisan ini.

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 ke lapangan.

2. Trianggulasi sumber, yaitu peneliti membandingkan dan mengecek kembali data

yang diperoleh melalui sumber yang berbeda namun dengan metode

pengumpulan yang sama.

3. Trianggulasi waktu, yaitu pengecekan keabsahan data yang akan dilakukan oleh

peneliti dalam waktu dan situasi yang berbeda.


