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BAB III 

METODOOGIJENIS PENDEKATAN 

3.1. Jenis Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan berusaha menggambarkan sekaligus mengkaji kondi siriil 

objek penelitian berdasarkan data-data autentik yang dikumpulkan.  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di BSI dan Kampus IAIN Kendari. 

Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa peneliti 

sudah mengenal situasi yang ada pada bank tersebut dan menjadi 

tempat terjadinya pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dengan 

itu memudahkan peneliti untuk mendapatka informasi mengenai data-

data yang dibutuhkan oleh peneliti. Selain itu, lokasi bank ini sangat 

mudah dijangkau oleh sarana transportasi sehingga memudahkan 

peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan setelah 

dinyatakan lulus  seminar proposal. 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber Data 

Pengambilan  informasi pada penelitian  ini yaitu 

menggunakan  sistem snowball sampling  yaitu pengambilan 

informasi dilakukan dengan cara terus-menerus sampai adanya data 

yang  jenuh dan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sumber data 

dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu: 



35 METODOLOGI JENIS PENDEKATAN 

 

 

a. Data lapangan sebagai data primer yaitu data yang diperoleh dari 

buku atau pedoman perusahaan dan hasil Observasi di lapangan, 

serta hasil wawancara dengan responden 

b. Data kepustakaan, sebagai data sekunder yaitu data yang diperoleh 

dari buku-buku, dokumen yang relevan dengan topic penelitian ini. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Prime rLapangan (primary data) 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

objek penelitian atau diperoleh langsung dari lapangan. Data primer 

yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh dari buku panduan 

atau pedoman perusahaan dan hasil wawancara dengan para 

informan.Informan dalam penelitian ini adalah pemilik perusahaan, 

penjual dan pembeli. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara 

langsung antara peneliti dengan subjek penelitian dan dapat diperoleh 

pula melalui observasi dan dokumentasi. 

b. Data Sekunder (secondary data) 

 Data sekunder merupakan data yang menunjang penelitian ini, 

yaitu data yang diambil dari buku-buku, artikel, majalah, jurnal, 

internet, dan media-media lain yang relevan dengan topic penelitian 

ini. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan 

pembahasan dalam penelitian ini, digunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan langsung kelapangan. Peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap beberapa fenomena yang 

berkaitan dengan pelaksanaan yang dilakukan di BSI dan Kampus 

IAIN Kendari. Hal inidapat dilakukan agar peneliti bias memperoleh 

data yang akurat mengenai aktivitas pemasaran. 

2. Wawancara 

Metode wawancara atau interview merupakan salah satu 

metode yang digunakan dalam tahap penyediaan data yang dilakukan 

dengan cara peneliti melakukan percakapan atau kontak dengan 

penutur selaku narasumber.Metode wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur yakni hal-hal yang 

akan ditanyakan belum ditetapkan secara rinci. Dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

baik itu berupa tulisan, gambar, atau pun karya-karya. Penelitin akan 
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mengumpulkan dokumen yang relevan dengan penelitian ini melalui 

jumlah penjualan 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pengujian data yang hasilnya 

digunakan sebagai bukti layak untuk menarik suatu kesimpulan. 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu data reduction  (reduksi data), data display (penyajian data), dan 

conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi 

data). 

1. Triangulasi teknik, yaitu menguji keabsahan data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Data yang telah diperoleh oleh peneliti dari 

hasil wawancara akan dicek kembali oleh peneliti dengan observasi 

langsung dilapangan. 

2. Triangulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan 

dan mengecek kembali data yang telah diperoleh melalui sumber 

yang berbeda. 

3. Triangulasi waktu, yaitu pengecekan keabsahan data yang akan 

dilakukan oleh peneliti dalam waktu dan situasi yang berbeda. 

 

 


