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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson (1968) 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan 

menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan terhadap 

kehidupan mereka.  

 Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil 

penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau metode 

kuantifikasi yang lain. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan 

naturalistic untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian 

kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap 

suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.(Albi Anggito. 

2018). 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian        

1. Waktu : Penelitian ini berlangsung  sejak proposal ini disahkan. 

2. Tempat: Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kendari Jl. Dr. 

Sam Ratulangi, Kemaraya, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93111. 
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3.3 Sumber Data 

 Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah 

subjek dari mana data dapat diperoleh (Suharsimi, 2000). Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu : 

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya (Sumadi, 1999) 

Data sekunder dalam penellitian ini adalah karyawan (funding) dan 

nasabah Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kendari. 

2. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga 

dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen ( 

Sumadi, 1999).  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

  Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan 

permasalahan dalam proposal ini, maka penulis menggunakan metode-

metode sebagai berikut : 

1. Observasi 

     Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan 

pemantaun perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indera. Observasi merupakan salah satu pengumpulan 

data dalam penelitian, fokus penelitian yang paling penting adalah 

pemahaman dan kemampuannya dalam membuat makna atas suatu 

kejadian atau fenomena yang akan diteliti (Sudarwan, 2002) 

2. Wawancara 
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     Metode Interview yang sering disebut dengan wawancara atau 

kuesionar lisan,adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara yaitu 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya 

jawab sambilbertatap muka antara pewawancara dengan informan 

dengan alat wawancara (Sugiyono, 2008). 

     Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara 

dilakukan dengan menggunakan petunjuk wawancara (interviewer 

guide), berisi tentang pokok-pokok pertanyaan yang telah 

direncanakan dan dianggap penting untuk mendapatkan data 

penelitian.  Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh 

jawaban dari pertanyaan-pertanyaanyang telah disiapkan peneliti 

sebelumnya, yaitu tentang “Dampak Covid 19 Terhadap Tabungan 

Haji pada Bank Muamalat” (Sugiyono 2008) 

3. Studi Dokumentasi 

     Studi Dokumentasi yaitu mengumpulkan seluruh dokumen yang 

berhubungan dengan data tempat peneliti maupun proses ketika 

penelitian sedang berlangsung serta dokumen lain yang relevan ( 
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Sugiyono, 2008). Baik itu berupa tulisan, gambar, ataupun karya-

karya. 

3.5 Tehnik Analisis Data 

 Metode analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang 

diberikan oleh Miles dan Hubermen. Analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:(Huberman, 1998)  

1. Reduksi Data 

  Data yang diperoleh dicatat secara teliti dan Rinci. Mereduksi data 

berarti merekam data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada 

hal-halpenting, dicari tema dan polanya. Dalam hal ini wawancara, 

obervasi serta dokumentasi yang diperoleh penulis disaring lagi dan 

dibuat kesimpulan secara terperinci. 

2. Penyajian Data 

    Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

Penyajian data yaitu menyajikan data yang sudah disaring dan 

organisirkan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi kategorisasi. 

Dalam penyajian data dilakukan penafsiran terhadap data yang 

diperoleh sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih 

objektif. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan tertuang dalam hasil 

dan pembahasan penelitian. 

3. Verifikasi atau penyimpulan data 

   Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan hasil akhir dari 

segala ujian dan penelitian yang telah dilakukan penulis dengan 
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melakukan perubahan dan juga revisi berkali-kali sehingga 

mendapatkan kesimpulan yang akurat dan merupakan hasil penelitian 

yang benar dan paling akhir. 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

     Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari adanya data yang bias atau valid. Hal ini dimaksudkan 

agar dapat menghindari jawaban dari informan yang tidak jujur. 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian inji menggunakan teknik 

Triangulasi yaitu: Teknik pengujian 

    Keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau 

sebagai bahan pembanding terhdapa data yang ada. Pengujian 

keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam 

yaitu (Faisal, 2001) : 

1 Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan 

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda. 

Triangulasi Teknik 

2 Triangulasi Teknik dilakukan dengan cara membandingkan data 

hasil observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat 

disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai 

dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. 

 


