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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penilitian 

kualitatif, yaitu penelitian atau riset yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif dapat diartikan 

sebagai aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode 

ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan 

baru yang terandalkan kebenarannya (obyetif dan sahih) mengenai 

dunia alam atau dunia sosial (Rukin, 2019 hl, 235). 

Jenis metode penelitian ini adalah pendekatan Studi Kasus, 

karena Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif maka hasil 

penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari perilaku yang diamati terutama terkait dengan 

bagaimana Trategi Pemasaran Deposito Mudharabah Bank Muamalat 

Indonesia Kantor Cabang Kendari. 

3.2 Waktu Penelitian  

Waktu penelitian ini dilasanakan kurang lebih dari bulan 

Oktober - November 2021. Pada penelitian ini yang dijadikan objek 

penelitian adalah Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kendari. 

3.3 Tempat Penelitian 

Penelitian ini bertempat di Bank Muamalat Cabang Kota 

Kendari, yang berlokasi di Jl. Dr. Sam Ratulangi, Kemaraya No 170, 
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Kota Kendari Sulawesi Tenggara 93111. Alasan peneliti memilih lokasi 

penelitian di Bank Muamalat Indonesia KC Kendari, karena bank 

muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia dan juga letak 

bank muamalat yang cukup terjangkau 

3.4 Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan yang diperoleh dari informan yang terkait dalam penelitian, 

selanjutnya dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan data 

tambahan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua 

jenis, yaitu: 

1. Data primer yang berasal langsung dari informan yaitu 

Marketing, Costumer Service, dan Nasabah Tabungan Deposito 

Mudharabah Bank Muamalat Indonesia KC Kendari yang 

diperoleh melalui wawancara dan observasi. 

2. Data sekunder berupa data penelusuran perpustakaan, Website, 

Jurnal terkait Trategi Pemasaran Deposito Mudharabah Bank 

Muamalat Indonesia KC Kendari. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Obeservasi 
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merupakan aktivtas pengamatan terhadap suatu objek dilokasi 

penelitian, serta mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala 

yang diteliti (Mardawani, 2020 h, 234). Bungin (2007) menjelaskan 

bahwa ada tiga jenis observasi, yaitu observasi partisipasi, observasi 

tidak berstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur. 

Penulis melakukan observasi partisipatif dengan terlibat dan 

berbaur dalam kegiatan pemasaran tabungan Deposito Mudharabah 

Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kendari. Selain itu juga 

observasi tidak berstruktur tetap diterapkan dengan melakukan 

observasi tanpa menggunakan panduan. Namun dalam hal ini 

penulis harus mampu mengembangkan daya pegamatannya sehingga 

informasi yang dihimpun berdasarkan pengamatan dan berkembang 

di lapangan terkhusus terkait dengan pemasaran tabungan deposito 

mudharabah Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kendari.  

2. Wawancara/ Interview 

Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang 

dilakukan dengan jalan mengadakan jalan komunikasi dengan 

sumber data melalui dialog (Tanya-jawab) secara lisan baik 

langsung maupun tidak langsung. Lexy J Moleong (2008) 

mendefinisikan wawancara sebagai percakapandengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyan dan yang di 

wawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. 
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Peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung 

dengan subjek informan baik Marketing, Custumer Service, dan 

Nasabah Tabungan Deposito Mudharabah Bank Muamalat 

Indonesia Kantor Cabang Kendari. Peneliti menggunakan 

Wawancara/interview tak terstruktur yaitu wawancara yang bentuk 

pertanyaannya bebas (pertanyaan langsung tanpa daftar yang telah 

disusun sebelumnya) tapi tidak lari dari pertanyaan yang berkaitan 

dengan Trategi Pemasaran Deposito Mudharabah Bank Muamalat 

Indonesia Kantor Cabang Kendari. 

3. Metode Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan 

data dengan cara mencermati atau menganalisis dokumen-dokumen 

yang di buat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subyek 

penelitian (Mardawani, 2020 h, 215). 

Dalam memakai metode dokumentasi, peneliti membaca 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-

peraturan, dan lain sebagainya yang memiliki korelasi dengan 

penelitian untuk memperoleh dokumen yang dapat menjadi sumber 

data dalam penelitian yang dilakukan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Paton adalah proses mengatur urutan 

data, mengorganisasi ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar (Moelong). Adapun proses analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan secara simultan dengan pengumpulam data, artinya peneliti 
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dalam mengumpulkan data juga menganalisis data yang diperoleh 

dilapangan. Langka-langka yang dilakukan peneliti dalam analisis data 

ini, adalah sebagai beriut: 

1. Reduksi Data (reduction) 

 Menurut Patilima Reduksi data diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-

catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus 

menerus selama pengumpulan data berlangsung (Dr. Sandu 

Siyoto, SKM, M.Kes, M. Ali Sodik, 2015). 

Reduksi data merupakan suatu bentu analisis yang 

menajaman, mengongkang, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian 

rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu 

mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat 

disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam 

yakni : melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian 

singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, 

dan sebagainya. 

2. Penyajian data (display data) 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data 

kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, 
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matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang 

padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa 

yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya 

melakukan analisis kembali. (Rijali, 2018). 

Penyajian data pada penelitian ini berbentuk narasi serta 

dapat di selingi dengan skema, gambar, tabel, rumus, dan alin-

lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul 

dalam proses pengumpulan data, baik itu dari hasil wawancara 

mendalam, opservasi partisipan maupun dokumentasi. 

Penyajian data ini dapat memberikan kemungkinan 

untuk penarikan kesimpulan dari data tersebut. Data yang 

disajikan pada penelitian adalah data yang sebelumnya sudah 

dianalisis, tetapi analisis yang dilakukan masih berupa catatan 

untuk kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk 

laporan. 

3. Penarikan kesimpulan (verifycation) 

Langkah ketiga pada analisis data kualitatif menurut 

Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya (Prof. Dr. Sugiyono, 2013). Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 
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lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel (Prof. Dr. 

Sugiyono, 2013).  

Kesimpulan ini merupakan proses re-check yang 

dilakukan selama penelitian dengan cara mencocokan data 

dengan catatan-catatan yang telah dibuat peneliti dalam 

melakukan penarikan kesimpulan-kesimpulan awal, karena 

pada dasarnya penarikan kesimpulan sementara dilakukan sejak 

awal pengumpulan data. Data yang telah diverifikasi, akan 

dijadikan landasan dalam melakukan penarikan kesimpulan. 

3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

Menguji Kredibilitas Data Dalam penelitian kualitatif alat 

utamanya adalah manusia, jadi yang diverifikasi adalah keabsahan 

datanya. Untuk menguji kredibilitas data penelitian, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. 

Teknik triangulasi terdiri dari pengumpulan data dengan 

berbagai metode dan modalitas dengan menyilangkan informasi yang 

diperoleh sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan sesuai 

dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh maka 

informasi yang diperoleh dari sumber data tersebut sama, sehingga data 

yang diperoleh lebih kredibel.  

Triangulasi meliputi penggunaan sumber, metode, peneliti dan 

teori. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

memverifikasi tingkat keandalan informasi yang diperoleh melalui 



50 METODE PENELITIAN 

 

 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Untuk 

mencapai keyakinan ini, langkah-langkah berikut diambil : 

1. Bandingkan data observasi dengan data wawancara 

2. Bandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait. 

3. Bandingkan data penelitian terdahulu dengan hasil temuan 

peneliti 

  Kemudian, setelah penulis melakukan penelusuran dengan 

menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, data penelitian 

digabungkan untuk saling melengkapi. 

 


