
67 BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis Penelitian  Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif analitis, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.103 Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (Field 

Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk memaparkan data-data yang di dapat di lapangan kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. 
 

B. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Adapun waktu pelaksanaan penelitian akan dilakukan sejak bulan Januari sampai dengan April 2018.  
C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian Adapun subjek penelitian ini adalah stakeholder perbankan syariah yang terdiri dari pemerintah, manajemen, pegawai dan masyarakat.                                                             103Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Cet. 4, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 44. 
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2. Objek Penelitian Sedangkan objek dari penelitian ini adalah “Analisis Peran Stakeholder Perbankan Syariah Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Bank Syariah”.  

D. Key Informan Penelitian 
Key informan adalah sumber informasi yang digunakan untuk penelitian model kualitatif dimana orang atau pihak tersebut yang paling tepat memberikan informasi yang ada dan pelaku. Dengan demikian, key informan adalah orang yang dianggap peneliti mampu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Hendarsono dan Suyanto (2005), 

informan meliputi 3 macam, yaitu:104 1. Informan kunci (key informan), yaitu mereka mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan kunci adalah Branch Manajer atau pimpinan cabang dan karyawan Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru. 2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi informan utama DPRD Kota Pekanbaru dan OJK Propinsi Riau. 3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.                                                            104 Suyanto Bagong, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Media Group, 2005), hlm. 171-172. 



  69 Dalam hal ini yang menjadi informan tambahan masyarakat yang menabung di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.  
E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data Penelitian ini juga menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut pendapat Muhammad, sumber data sebagai berikut:105 a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli, dalam hal ini proses pengumpulan data yang diambil dari sampel atau objek penelitian. Pengertian data primer disini adalah keterangan atau jawaban dari pihak stakeholder di perbankan syariah. b. Data Sekunder, yaitu data yang diantaranya diperoleh dari bacaan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dapat juga berupa bukti, dokumen, catatan atau laporan historis baik yang dipublikasikan, buku-buku teks literature mengenai penelitian ini. 
2. Teknik Pengumpulan Data Untuk melengkapi data yang diperlukan, dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah: a. Wawancara (Interview) Wawancara yaitu suatu komunikasi yang bertujuan memperoleh informasi secara sistematis.106 Wawancara diarahkan                                                            105Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 103-105.  



  70 terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan dan hal-hal yang kurang jelas. Adapun orang-orang yang akan diwawancarai terdiri dari : pemerintah 2 orang (anggota komisi II DPRD Pekanbaru dan pegawai kantor OJK Propinsi Riau), manajemen Bank 1 orang, karyawan Bank 1 orang, dan Masyarakat 1 orang dengan total orang-orang yang akan diwawancarai sebanyak 5 orang. b. Dokumentasi Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi.  
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan secara bersamaan dengan analisis data. Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan deskripsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan kita menyajikan apa yang sudah kita temukan kepada orang lain.107 Karena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, maka analisa datanya dilakukan pada saat kegiatan penelitian berlangsung dan dilakukan                                                                                                                                                                106Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Cet. 4,(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 27. 107Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm, 85. 



  71 setelah pengumpulan data selesai, dimana data tersebut dianalisa secara cermat dan teliti sebelum disajikan dalam bentuk laporan yang utuh dan sempurna. Sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman (1994) dalam buku Metode Penelitian Survey, analisis data kualitatif terdiri dari atas empat tahap, yaitu: 1) reduksi data (data reduction), 2) peragaan data (data display) 3) penarikan kesimpulan 4) verifikasi.108 Menurut Miles and Huberman (1984)yang dikutip oleh Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data 

display, dan conclusion drawing/verification. Adapun proses analisis data dilakukan oleh peneliti adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Data Reduction (Reduksi Data) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, komplek dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi                                                            108Morissan, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 27. 



  72 data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 2. Data Display (Penyajian Data) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flawchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman,(1984), menyatakan yang sering digunakan untuk menyaji data dalam penelitian kualitatif adalah dalam teks yang bersifat naratif. 3. Conclusion Drawing/Verification Langkah yang ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 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. Menarik kesimpulan atau verifikasi yaitu merupakan rangkaian analisis puncak. Meskipun begitu kesimpulan juga membutuhkan verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid.109                                                            109Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 246-253. 


