
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu 

metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teori deduktif 

yaitu penelitian lapangan yang akan mendeskripsikan data-

data lapangan dengan macam-macam kalimatpendekatan teori 

deduktif.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara terjun lapangan serta mendeskripsikan yang benar 

benar terjadi mengenai etika pemasaran Islam dalam 

mendukung minat nasabah menggunakan jasa keuangan 

syariah. 

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis 

yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teori 

deduktif yaitu penelitian lapangan yang akan mendeskripsikan 

data-data lapangan dengan macam-macam kalimatpendekatan 

teori deduktif.  

Dalam .penelitian .ini penulis menggunkan metode 

penelitian kualitatif yaitu penelitian .yang .bersifat .deskriptif 

.dan .cendrung .menggunakan .analisis. Proses .dan .makna 

(perspktif subjek) lebih ditonjolkan dalam .penelitian 

kualitatif. Landasan .teori .dimanfaatkan .sebagai .pemandu 

.agar .fokus .penelitian .sesuai .dengan .fakta .dilapangan. 

a. Menurut Denzin & Lincoln dalam penelitian Albi 

Anggito, Johan Setiawan, 2018,  menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian 

yangmenggunakan latar alamiahdengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

(Albi Anggito, Johan Setiawan, 2018; 7) 
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b. Erickson menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

berusaha untuk menemukan dan menggambarkan 

secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak 

dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan 

mereka. (Albi Anggito, Johan Setiawan, 2018; 7) 

c. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, 

digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah 

( sebagai lawannya ekperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel 

sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowball, tehnik pengumpulan dengan tri-anggulasi 

(gabungan), analisis data dengan menggunakan 

induktif atau kualitatif, dan hasilpenelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dan generalasi. (Sugiyono, 

2011). 

Adapaun pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan studi kasus. Studi Kasus ialah suatu serangkaian 

kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan 

mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, 

baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, 

atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam 

tentang peristiwa tersebut. (Mudjia Rahardjo, 2017; 3) 

 

3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian 

1. Waktu penelitian  

Waktu penelitian ini direncanakan berlangsung selama 

3 bulan (bulan Februari– April 2021) 

2. Tempat penelitian  

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Bank 

Muamalat kc Kendari, jln Samratulangi, Mandonga. 

Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. 

 



M e t o d o l o g i  P e n e l i t i a n  | 47 

 

3.3 Data Dan Sumber Data 

1. Data primer. 

Data primer merupakan data berupa informasi dalam 

bentuk lisan yang langung diperoleh penulis dari 

sumber aslinya (Suharsimi Arikunto, 2010;40). 

Pengambilan data ini bisa melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Adapun sumber data 

primer pada penelitian ini adalah, kariyawan dan 

nasabah Bank Mualamat kc kendari.  

2. Data skunder. 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperolehsecara tidak langsung melalui media 

perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, 

catatan atau laporan historis yangtelah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang 

tidak dipublikasikan. (Nunung Ernawati, 2020). 

Pengumpulan data sekunder ini bisa dengan cara 

mengutip buku, jurnal, website, yang berkaitan dengan 

etika pemasaran Islam dalam mendukung minat 

nasabah menabung. 

 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

1. Metode Observasi  

Metode survey (obsevasi) adalah pemeriksaan 

diarahkan untuk memperoleh realitas dari manifestasi 

yang ada dan mencari data asli. Baik dalam organisasi 

persahabatan, moneter, atau politik dari pertemuan atau 

distrik. Strategi ini digunakan untuk memperoleh 

gambaran model pembelajaran pemerintahan kerakyatan 

pada asosiasi mahasiswa. Sehubungan dengan item dalam 

investigasi inikaryawan Bank Muamalat dan nasabah 

penabung pada Bank Muamalat kc kendari.( Suharsimi 

Arikunto, 2010;43-44) 
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2. Metode Wawancara 

 Wawancara .ialah proses komunikasi atau 

interaksi untuk mengumpulkan .informasi .melalui .tanya 

.jawab .antara .peneliti .dan .informan atau .subjek 

.penelitian. Dengan .kemajuan .teknologi .informasi 

.seperti .saat ini, wawancara .dapat dilakukan tanpa tatap 

muka yaitu melalui media telekomunikasi. Pada 

hakikatnya wawancara merupakan suatu kegiatan untuk 

memperoleh .informasi .yang .mendalam .tentang .suatu 

.isu .atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, 

.merupakan .proses .pembuktian .informasi .atau 

informasi .yang .telah .diperoleh .melalui teknik lain 

sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti akan 

mewawancarai karyawan Bank Muamalat sekaligus 

nasabah penabung di Bank Muamalat kc kendari. (Mudjia 

Rahardjo, 2011) 

3. Dokumentasi 

Metode dokumntasi berarti cara mengumpulkan 

data dengan mencatat data yang sudah ada. Metode ini 

juga dapat dilakukan dangan cara memfoto dan video 

hasil wawancara dari narasumber terkait. 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 etika pemasaran 

Islam terhadap minat nasabah penabung. 

 

3.5 Tehnik Analisis Data 

Proses analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan pengambilan kesipumlan merupakan proses yang saling 

berinteraksi satu sama lain sehingga dapat disebut sebagai 

interaktif. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui 
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reduksi data, bias juga langsungt disajikan data kemudian 

diambil kesimpulan. (Umrati dan Hengki wijaya, 2020:105) 

Analisis data model interktif ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data (reduction) dapat dicirikan sebagai cara 

untuk memilih informasi, memusatkan perhatian pada 

peningkatan, pengabstrakan dan perubahan informasi 

yang tidak dimurnikan yang muncul dari catatan yang 

disusun dari lapangan. Penurunan informasi dalam 

pemeriksaan ini, dilakukan dengan cara hidup dalam 

(memilih informasi) dan menghidupi (informasi yang 

terbuang percuma) baik dari persepsi, pertemuan, 

maupun dokumentasi. 

2. Penyajian data (display data)adalah kumpulan data 

yang terorganisir yang memberikan kesempatan untuk 

membuat kesimpulan dan bergerak. Penyajian 

informasi dalam investigasi ini sebagai sebuah cerita 

dan dapat dipadukan dengan rencana, gambar, tabel, 

resep, dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis 

informasi yang dikumpulkan dalam pengukuran 

keragaman informasi, baik dari hasil wawancara 

internal maupun eksternal, persepsi anggota dan 

dokumentasi. 

3. Penarikan kesimpulan (verifykasion) Membuat 

penentuan adalah kemajuan ketiga atau terakhir dalam 

siklus pemeriksaan. Tujuan yang ditetapkan diawal 

masih bersifat sementara, dan berubah jika tidak ada 

bukti kuat yang ditemukan untuk membantu mereka 

pada tahap pengumpulan informasi berikut. 
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3.6 Tehnik Mengecek Keabahan Data 

Dalam penelitian kualitatif ditetapkan pengujian 

keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid, yaitu 

data yang berbeda antara data yang di laporkan oleh peneliti 

dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.pengujian 

keabsahan data dalam tehnik trianggulasi yaitu : 

1. Triangulasi Sumber. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan melihat dan 

meninjau tingkat kepastian data yang diperoleh dari 

lapangan eksplorasi melalui berbagai sumber. 

2. Prosedur teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan mengkontraskan 

informasi persepsi dan informasi pertemuan, sehingga 

cenderung ditutup kembali untuk mendapatkan 

informasi terakhir yang asli sesuai dengan 

permasalahan dalam investigasi ini. 

3. Triangulasi Waktu. 

Dalam pengujian ini pencipta mengarahkan triangulasi 

waktu, teknik ini diselesaikan dengan memeriksa 

pertemuan dan persepsi dalam berbagai kesempatan 

dan keadaan untuk menyampaikan informasi yang 

substansial sesuai dengan permasalahan dalam 

penyelidikan ini. 
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