
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

  Penelitian ini berjenis deskriptif,sedangkan pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualiatif. Yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai 

situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang 

menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan 

sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang 

kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.
90

 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

  Lokasi Penelitian ini bertempat di Bank BNI Syariah Pekanbaru yang 

beralamat di Jl. Sudirman No. 848 Pekanbaru, Provinsi Riau. Sedangkan 

waktu penelitian ini selama 6 (enam) bulan, terhitung dari Mei sampai 

Oktober 2016. 

 

C.  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu : 

a. Data Primer, Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan 

oleh peneliti  dari sumber pertamanya.
91

  Terkait dengan penelitian ini, 

data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada para informan 

penelitian. 
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b. Data Skunder, yaitu informasi dari instansi terkait, buku-buku, media-

media, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

D.  Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek 

penelitian.
92

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan kunci 

sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang pimpinan bagian 

pemasaran dan 2 (dua) orang karyawan di bidang pemasaran Bank BNI 

Syariah Pekanbaru serta 3 orang Nasabah BNI Syariah Pekanbaru sebagai 

informan pendukung. 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini diproleh dengan beberapa cara, yakni: 

1. Observasi 

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuwan hnaya dapat bekerja berdasrkan data, yaitu 

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalaui observasi.
93

 

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang akandiselidiki.
94

 

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang implementasi 
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Nilai-nilai Dakwah dalam Manajemen Pemasaran Bank BNI Syariah 

Pekanbaru. 

2. Wawancara 

Secara sederhana, Wawancara diartikan sebagai seni menantakan 

sesuatu dengan alat pertanyaan yang benar.
95

Wawancara atau Interview 

adalah sebuah percakapan langsung (face to face) antara peneliti dan 

informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab.
96

 Dalam penelitian ini, proses interview 

(wawancara) dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang 

implementasi Nilai-nilai Dakwah dalam Manajemen Pemasaran di Bank 

BNI Syariah Pekanbaru. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan 

kepada informan, terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan 

informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

pewawancara. Meskipun demikian, informanberhak untuk tidak menjawab 

pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya.
97
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F.  Validitas Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering ditekankan pada uji 

validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat 

dintakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti 

dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.
98

 Selanjutnya 

Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji 

validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi 

metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode 

pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara 

sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan 

informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi 

yang ada.
99

 

 

G. Teknis Analisi Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain.
100

 Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data 

yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan 

terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis 

akan menganalisa data tersebut.
101

 Dalam penelitian ini menggunakan teknik 
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analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu data 

analisa dengan menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena 

dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data tersebut dianalisis dan 

memperoleh kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


