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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian  merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan mendatangi langsung obyek yang akan diteliti guna menggu nakan  data-

data yang valid. Langkah yang digunakan dalam penelitian lapangan melalui 

teknik wawancara, observasi, dan alat lainnya. (Basrowi dan suwandi. 2008:52) 

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat 

deskeriptif, dan data yang dikumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka. 

(Leksi J. Meleong, 2001:18) 

Metode penelitian ini adalah  field research, yaitu penelitian yang dilakukan 

secara intensif, terperinci, dan  mendalam  terhadap suatu objek dengan 

mempelajarinya sebagai penggalian terhadap sebuah bahan pengetahuan awal. 

Sedangkan metode dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode kualitatif, 

karena di dalam pengumpulan data berfungsi sebagai instrument, yang berusaha 

mengikuti asumsi-asumsi kultural dan mengikuti data kualitatif. (Nyoman Kutha. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010)  Jenis penelitian yang menggunakan metode 

diskriptif kualitatif (research qalitatif) lebih mementingkan proses daripada hasil. 

Narasi kejadian yang terjadi dilapangan lebih komprehensif dan mendalam atau 

data yang valid dan akurat peneliti memperoleh dengan cara peneliti terjun 

langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara, pendokumentasian 

kejadian. 



 

62 
 

Penelitian menggunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif yaitu dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan tujuan 

untuk menghasilkan informasi lisan dan tulisan dari apa yang menjadi objek 

penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah 

dipahami oleh orang lain. (Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. Jakarta. 

2001) 

Penelitian ini menggunakan metode yaitu observasi atau pengamatan, 

wawancara dan penelaah dokumen. Penelitian ini menggunakan observasi 

sistematis yaitu dengan menggunakan  pedoman sebagai instrumen pengamatan. 

Teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan objek yang diteliti. Disamping itu 

pula, dalam melakukan observasi menggunakan alat pendukung guna 

mempermudah dan memperlancar kegiatan observasi. Kemudian menggunakan 

metode wawancara struktur dan semi terstruktur. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di Bank BNI Syariah ditempat itu menjadi 

tempat penelitian karena terdapat objek penelitian yang dikaji dan disesuaikan 

dengan judul yang penulis pilih. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan bulan April dan disetujui oleh para 

pembimbing dan penguji semua. 
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C. Informan 

Dalam hal ini penelitian dalam melakukan pengumpulan data langsung 

melalui wawancara dengan informasi yang dianggap mengetahui pelaksanaan 

pelayanan biaya penyenggara ibadah haji. Data dan informasi yang diperoleh 

melalui wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari para 

pegawai Bank BNI Syariah yang ditetapkan secara langsung yang dianggap paling 

mengetahui tentang masalah yang diteliti. 

Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini dari pegawai 

Bank BNI Syariah di Kota Kendari meliputi 1 (satu) orang Menejer Bank BNI 

Syariah 1 (satu) orang  Super Officer Pembiayaan Bank BNI Syariah 1 (satu) 

orang  Marketing Bank BNI Syariah 2 (dua) orang Costumer Service dan 1 (satu) 

orang Teller Bank BNI Syariah, sehingga jumlah informan sebanyak 6 (enam) 

orang. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitan kualitatif, karena data 

yang diperoleh nantinya berupa teori. Dari teori yang diperoleh akan analisis 

lebih lanjut dalam analisis data. 

2. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari 

mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua 

sumber data yaitu:  
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a. Data perimer 

Data perimer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber 

pertama melalui prousedur dan teknik pengambilan data yang beriupa 

interview, obseravasi, mampu menggunakan  instrumen yang kusus 

dirancang sesuai dengan  tujuannya. (Saifuddin Azwar, Yogyakarta 

2010:.36) Sumber data primer dalam penelitian ini adalah melakukan 

melalui wawancara  dengan pihak pegawai Bank BNI Syariah. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang langsung diperoleh dari bacaan, 

literatur atau referensi kepustakaan, dan serta dokumen lainnya sebagai 

data pendukung untuk melengkapi data primer  yang  releven dengan judul 

penelitian. Hal ini akan membantu menjelaskan terhadap data-data primer. 

E. Teknik pengumpulan data 

Proses pengumpulan data merupakan faktor yang penting dalam penelitian 

ini, karena penelitian dilakukan  untuk mendapatkan data. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini memerlukan metode, data yang diperoleh dengan metode 

yang tepat akan menghasilkan jenis data yang akurat. Metode pengumpulan data 

dalam  penelitian  ini adalah penelitian  menggunakan beberapa metode 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Yaitu survei lapangan atau berkunjung ditempat yang ingin diamati ini 

digunakan untuk mengumpulkan data langsung daru lapangan dan 

mengedintifikasi tempat yang hendak diteliti. Observasi yang akan peneliti 
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lakukan yaiti obsevasi non partisivasi. peneliti mengamati langsung keadaan 

dan situasi pada tempat lokasi penelitian. 

2. Metode wawancara 

Yaitu teknik tanya jawab antara pihak penelitian  dengan narasumber, 

sistematis wawancara dilakukan berlandasan pada tiujiuan penelitian. Peneliti 

akan  mengambil informasi ini berguna untuk mencari data yang diinginkan 

sesuai dengan judul pada penelitian ini.  

3. Dokumentasi 

Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan dokumentasi yaitu 

putusan-putusan  hakim tentang kasus yang serupa dengan peneliti yang diteliti 

melalui metode pengambilan gambar yang ada dilokasi. 

F. Analisis data  

Metode analisis yang gunakan dalam menganalisa data adalah bersifat 

deskriptif  kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan 

apa adanya sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian 

dilakukan analisis. Analisis data yang dilakukan biasanya bersifat tentang  judul  

yang diteliti termaksud faktor pendukung dan penghambat sesuai yang didapatkan 

dilapangan. Tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data yaitu, data yang dikumpul berasal dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

2. Mengklarifikasi materi data, langkah ini digunakan untuk memilih data yang 

dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Mengklarifikasi materi data 
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dapat dilakukan dengan mengelompokan data yang diperoleh dari hasil 

Observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

3. Pengeditan yaitu melakukan penelaan terhadap data yang terkumpul melalui 

teknik-teknik yang digunakan  kemudian  dilakukan  penelitian dan pemeriksa 

kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga mempermudah 

proses penelitian lebih lanjut. 

4. Menyajikan data yaitu, data yang telah ada di deskripsikan secara verbal 

kemudian diberikan penjelasan dan uraian berdasarkan pemukiran yang logis, 

serta memberikan argumenasi dan dapat ditarik kesimpulan.  

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data yang 

biasa tidak akurat sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. Keriteria 

kredibilitas data yang dimaksud untuk membuktikan  bahwa apa yang berhasil 

dikumpulkan mengandung kebenaran baik bagi pembaca maupun subyek yang 

diteliti. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan 

pengamatan, meningkatkan ketentuan, dan triangulasi. Ada tiga bentiuk 

triangulasi yaitu: 

1. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

2. Triangulasi teknik yaitu  menguji Kredibilitas data dengan cara yang berbeda 

yaitu, dengan  melakukan wawancara, studi Dokumentasi dan pengamat.  

3. Triangulasi waktu, waktu yang  juga terkadang mempengaruhi Kredibilitas 

data yang dikumpulkan oleh penulis. Untuk itu dalam  rangka pengujian 

kredibilitas  data dapat dilakukan dengan cara malakukan pengecekan dengan 

wawancar, Observasi, atau teknik lain dalam waktu atau  situasi yang berbeda. 


