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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatannya 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

kualitatif dengan metode deskriptif adalah metode dalam meneliti suatu 

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki,
1
 

atau pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.
2
 

Sedangkan Sugiyono mengatakan bahwa metode ini disebut juga sebagai 

metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), 

dan disebut sebagai metode interpretatif karena data hasil penelitian lebih 

berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.
3
 

Pada hakekatnya penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan 

sistematis untuk menemukan teori dari kancah (lapangan), bukan untuk 

menguji teori atau hipotesis.
4
 Metode penelitian kualitatif digunakan untuk 

                                                           
1
Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.  

2
F.L. Whitney, The Elements of Resert Asian Eds, (Osaka: Overseas Book Co, 1960), hlm. 

160.   
3
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), 

hlm. 7.  
4
Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 22. 
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meneliti pada tempat alamiah dengan pengumpulan data bersifat emic, yaitu 

berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.
5
 

Penelitian kualitatif menurut Moleong adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
6
 

Format penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format 

deskriptif, format verifikasi dan format grounded research.
7
 Bahwa pada 

hakekatnya penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan sistematis untuk 

menemukan teori dari lapangan, bukan untuk menguji teori atau hipotesis.
8
 

Selain itu penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang 

mendalam dan mengandung makna.  

Sugiyono melanjutkan bahwa karakteristik penelitian kualitatif adalah 

sebagai berikut:
9
 

1. Dilakukan pada kondisi alamiah, yaitu langsung ke sumber data serta 

peneliti merupakan instrumen kunci. 

2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data tidak menekankan pada 

angka, tetapi berbentuk kata-kata atau gambar. 

                                                           
5
Sugiyono, Metode.., hlm. 6. 

6
J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2007), hlm. 6.  

7
Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT Gramedia, 1993), 

hlm. 89.   
8
Andi prastowo, Metode.., hlm. 22. 

9
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3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau 

outcome. 

4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. 

5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna. 

 

B. Tempat dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di BPRS Bhakti Sumekar di Jl. Trunojoyo No. 

137 Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep 69416 Propinsi Jawa 

Timur. 

 

C. Informan Penelitian 

Informan kunci (key informan) dalam penelitian ini terdiri dari karyawan 

BPRS Bhakti Sumekar dan nasabah non muslim BPRS Bhakti Sumekar.  

1. Karyawan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 

Informan penelitian Karyawan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 

berasal dari pihak-pihak terkait seperti: Direktur Bisnis BPRS Bhakti 

Sumekar, Kepala Bagian (Kabag.) Pembiayaan Konsumtif & Funding, 

Account Officer (AO) Funding, Assistant Account Officer (AAO) Funding, 

Customer Service (CS), Teller dan Security. 

Security dan Customer Service adalah orang pertama yang melayani 

masyarakat, Teller sebagai orang yang selalu berhadapan dengan nasabah 

disaat melakukan transaki keuangan. Acount Officer (AO) Funding bertugas 

sebagai marketing funding, Kabag. Pembiayaan Konsumtif dan Funding 
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yang bertanggung jawab atas perolehan funding, serta seorang Direktur 

Bisnis yang membawahi sektor bisnis. 

2. Nasabah Non Muslim BPRS Bhakti Sumekar 

Pangsa pasar BPRS Bhakti Sumekar yang berkedudukan di Jl. 

Trunojoyo No. 137 Sumenep ini tidak hanya nasabah dari kalangan umat 

muslim saja, tetapi juga terdiri dari nasabah yang bergama non muslim, baik 

Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Mereka juga menjadi 

bagian dari nasabah atau mitra BPRS Bhakti Sumekar. 

Hal ini terbukti setelah peneliti menelusuri latar belakang agama 

nasabah di BPRS Bhakti Sumekar, dan terdeteksi ada 80 (delapan puluh) 

orang nasabah yang berlatar belakang non muslim.  Akan tetapi, jumlah 

pasti dari nasabah BPRS Bhakti Sumekar yang berlatar belakang non 

muslim tidak bisa peneliti sampaikan karena menjadi privasi perusahaan. 

Dari jumlah nasabah non muslim tersebut peneliti hanya mengambil 8 

(delapan) orang saja sebagai informan dalam pengambilan data. Delapan 

orang tersebut terdiri dari beberapa latar belakang agama yang berbeda 

selain Islam, yaitu Protestan 5 (lima) orang, Katolik 2 (dua) orang, serta 

Konghucu 1 (satu) orang. Selain itu juga mereka mewakili nasabah non 

muslim yang berlatar belakang suku/etnis yang berbeda, yaitu Tionghoa 3 

(tiga) orang, Madura 3 (tiga) orang, serta Jawa 2 (dua) orang.   
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D. Teknik Penentuan Informan 

Informan penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan 

menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan 

demikian, informan dilibatkan untuk menggali informasi yang menjadi dasar 

dan rancangan teori yang dibangun. 

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada asas 

subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan 

informasi yang lengkap, benar dan akurat. Informan yang terpilih ini harus 

memiliki syarat karena bertindak sebagai sumber data dan informasi.  

Penentuan informan penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu.
10

 

 

E. Instrumen Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari 

informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah non muslim 

menabung di BPRS Bhakti Sumekar. Pada penelitian ini data primer berasal 

dari nasabah non muslim BPRS Bhakti Sumekar. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder dimaksudkan untuk mencari informasi tentang perbankan 

syariah, profil BPRS Bhakti Sumekar dan data non muslim yang menjadi 

nasabah di BPRS Bhakti Sumekar. Pada penelitian ini data sekunder dapat 

diperoleh dari berbagai literatur, jurnal, majalah, dokumen, surat kabar, laporan 

keuangan atau data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Selanjutnya, dari beberapa pernyataan di atas peneliti menyajikan 

beberapa pedoman pertanyaan sebagai bagian dari instrumen penelitian untuk 

mempermudah dalam pengambilan data penelitian sebagaimana terdapat pada 

tabel 5 berikut: 

Tabel 5 Instrumen Penelitian 

 
No  Faktor Indikator Nomer Item 

1. Fasilitas  

BPRS Bhakti Sumekar memiliki ruangan yang 

aman dan nyaman  
1 

BPRS Bhakti Sumekar memiliki fasilitas 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 
2 

BPRS Bhakti Sumekar memiliki sistem internet 

yang memadai 
3 

2. Pelayanan 

Security BPRS Bhakti Sumekar melayani 

nasabah dengan baik dan ramah 
4 

Customer Sevice BPRS Bhakti Sumekar 

melayani nasabah dengan sopan dan santun 
5 

Teller BPRS Bhakti Sumekar melayani nasabah 

dengan baik dan ramah 
6 

3. Ekonomis 

BPRS Bhakti Sumekar menggunakan sistem 

bagi hasil yang menguntungkan nasabah 
7 

Setoran awal di BPRS Bhakti Sumekar ringan 8 

Tabungan di BPRS Bhakti Sumekar bebas dari 

biaya administrasi  
9 

4. Promosi  

BPRS Bhakti Sumekar melakukan promosi 

melalui media online 
10 

BPRS Bhakti Sumekar melakukan sosialisasi 

secara langsung kepada masyarakat 
11 

BPRS Bhakti Sumekar melakukan sosialisasi 

dan promosi secara aktif dan kreatif 
12 
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5.  Aksesibilitas  

Lokasi BPRS Bhakti Sumekar dekat dengan 

rumah nasabah 
13 

BPRS Bhakti Sumekar terletak di lokasi yang 

strategis  
14 

Lokasi BPRS Bhakti Sumekar mudah diakses 15 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Hamid Patilima mengatakan bahwa wawancara adalah teknik untuk 

mengumpulkan data dan informasi.
11

 Hal ini merupakan proses untuk 

memperoleh keterangan lebih lanjut dengan tanya jawab secara langsung, 

baik dengan karyawan maupun nasabah non Muslim di BPRS Bhakti 

Sumekar. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara, baik terstruktur 

untuk mendapatkan keterangan dan informasi secara lisan dari informan 

penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini adalah  

Direktur Bisnis BPRS Bhakti Sumekar, Kabag. Pembiayaan Konsumtif dan 

Funding, Account Officer (AO) Funding, Assistant Account Officer (AAO) 

Funding, Customer Service (CS), Teller dan Security, serta 8 (delapan) 

orang nasabah non muslim di BPRS Bhakti Sumekar.  

2. Observasi  

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan 

hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan 

                                                           
11

Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 65.  
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yang diperoleh melalui observasi.
12

 Teknik ini dilakukan dengan 

mengamati, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap nasabah 

non Muslim di BPRS Bhakti Sumekar. 

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung kepada 

beberapa obyek penelitian, baik kepada karyawan maupun nasabah non 

muslim di BPRS Bhakti Sumekar, dengan harapan dapat melihat, 

mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap faktor-faktor, gejala-

gejala, serta keadaan faktual kondisi sebenarnya sehingga dapat membantu 

dalam pelaksanaan penelitian ini. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
13

 

Sedangkan pengumpulan data dengan cara mengkaji literatur, naskah, media 

cetak, atau karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 

Dokumentasi bisa didapatkan dari berbagai literatur, naskah, artikel, 

majalah, laporan keuangan, makalah, jurnal, koran, atau sumber-sumber lain 

yang dapat menjadi asupan informasi bagi penelitian ini. 

 

G. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini dapat diuji dengan uji kredibilitas. 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis 
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Sugiyono, Metode…,hlm. 226. 
13

Ibid., hlm. 240. 
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kasus negatif dan member ceck.
14

Menurut Sugiono hal tersebut dapat dilakukan 

dengan cara member check dan triangulasi. Member check adalah proses 

pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.
15

  

Pelaksanaan member check dilakukan setelah satu periode pengumpulan 

data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan. Setelah data 

disepakati bersama, maka para pemberi data diminta untuk menandatangani 

supaya lebih otentik. Selain itu juga sebagai bukti bahwa peneliti telah 

melakukan member check. 

Hal ini bertujuan agar supaya informasi yang diperoleh serta akan 

digunakan dalam laporan penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud oleh 

informan atau sumber data.  

Sedangkan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi dapat juga diartikan pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian 

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan 

melalui sumber lainnya.
16

 

 

H. Teknis Analisis Data 

Analisa data digunakan dengan tujuan untuk menyusun data dengan cara 

yang bermakna sehingga dapat dipahami. Dengan demikian, suatu penelitian 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2006) hlm. 270. 
15
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16
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dapat bernilai dan memberi manfaat serta dapat dipertanggung jawabkan di 

kemudian hari.  

Analisa data yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.
17

  

Akan tetapi, Patton mengatakan bahwa tidak ada cara yang paling benar 

secara absolut untuk mengorganisasi, menganalisis dan menginterpretasikan 

data kualitatif.
18

 Oleh karena itu, Moleong mengemukakan tahapan proses 

analisa data sebagai berikut: Pertama, mencatat yang menghasilkan catatan 

lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat 

ditelusuri. Kedua, mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, 

mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya. Ketiga, berpikir 

dengan jalan membuat kategori data itu mempunyai makna, mencari dan 

menentukan pola dan hubungan-hubungan, serta membuat temuan-temuan 

umum.
19

 

Teknik analisis data yang digunakan adalah model Huberman atau model 

Miles dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 
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Robert C Bogdan dan Biklen Kopp Sari, Qualitative Research for Education: An 

Introduction to Theory and Methods, (Boston: Allyn and Bacon Inc, 1982).   
18

QM Patton, Qualitative Evaluation and Research Methods, (Newbury Park: CA Sage 

Publications, 1990).  
19

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2008), 

hlm. 248.  
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1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data bisa diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu.
20

 Dengan demikian data yang telah 

direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah 

peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan
21

 Dengan demikian peneliti 

menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari semua penyajian data. 

Kesimpulan dapat berupa temuan dari suatu penelitian. Temuan bisa berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas 

menjadi jelas, atau dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis 

atau teori.
22

 

Hal tersebut di atas terdapat pada gambar 1 sebagai berikut: 
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Sugiyono, Metode…,hlm. 338.  
21

Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, 

(Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 151.  
22

Sugiyono, Metode.., hlm. 253. 
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s 

 

 

 

Seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan 

dan nasabah, pengamatan langsung kepada nasabah, serta laporan keuangan 

yang dikeluarkan oleh BPRS Bhakti Sumekar diolah secara kualitatif dan 

disajikan dalam bentuk deskriptif. 
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