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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di PT. BNI 

Persero Tbk., yang berlokasi di Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 75-77 Kota Malang 

Jawa Timur - Indonesia. Peneliti mengambil PT. BNI Persero Tbk., yang 

berlokasi di Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 75-77 Kota Malang sebagai tempat 

penelitian dikarenakan tempatnya semakin maraknya masyarakat desa yang tidak 

tahu akan produk – produk perbankan, selain itu tematnya yang strategis sehingga 

banyak nasabah yang datang baik itu menabung, kredit atau melakukan transaksi 

lain dan kegiatan promosi yang selama ini dilakukan oleh PT. BNI Persero Tbk., 

yang berlokasi di Jl. Jend. Basuki Rahmat dalam memasarkan produk salah 

satunya adalah iklan dan personal selling (penjualan pribadi). Iklan dan personal 

selling merupakan alat yang paling efektif dalam proses pembelian lebih lanjut, 

terutama dalam hal membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yakni jenis penelitian yang 

temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lainnya. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, atau prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata yang
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menggambarkan objek penelitian dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam 

keadaan sewajarnya. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data dapat diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai 

bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan 

keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.
 
Dalam 

penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. 

Data yang secara langsung diperoleh dari manajer atau staf dan nasabah PT. 

BNI Persero Tbk. antara lain gambaran umum mengenai PT. BNI Persero Tbk. 

terkait latar belakang berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, 

dan pelaksanaan iklan dan personal selling di PT. BNI Persero Tbk. Cabang 

Malang, brosur-brosur, alasan nasabah menabung, dan keputusan nasabah 

menabung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 

yang diperoleh dari literatur seperti buku, koran dan majalah yang terkait 

dengan masalah penelitian. 

2. Sumber Data  

Menurut Lofland dalam sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumentasi dan lain – lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data 

primer adalah orang yang dirasa memiliki pengetahuan dan informasi terkait 
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dengan masalah penelitian, dalam hal ini adalah manajer atau staf PT. BNI 

Persero Tbk. Cabang Malang dan nasabah PT. BNI Persero Tbk. Cabang Malang. 

Sedangkan yang termasuk sumber data sekunder adalah literatur yang 

digunakan dalam penelitian ini, seperti buku, koran dan majalah yang terkait 

dengan masalah penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:  

a. Wawancara (Interview)  

Adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara 

lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. 

Dalam hal ini peneliti dengan melakukan komunikasi secara langsung 

pada pihak yang terkait yaitu karyawan PT. BNI Persero Tbk. Cabang 

Malang dan nasabah tabungan dengan cara memberikan sejumlah 

pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap.  

b. Dokumentasi  

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, agenda dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan data-data 

yang terkait dengan penelitian, maka peneliti menggunakan arsip-arsip yang 

ada di PT. BNI Persero Tbk. Cabang Malang untuk dipergunakan dalam 

penelitian. 
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E. Metode Penelitian Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam

pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data. Dari data-data yang terkumpul, 

peneliti berusaha menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data, peneliti 

menggunakan tehnik analisis deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian 

dituangkan dalam bentuk kata-kata, kemudian dideskripsikan sehingga dapat 

memberikan kejelasan kenyataan yang realistis. Proses analisis data pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari

wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi data, yaitu dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi

merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-

pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.

3. Menyusun data hasil reduksi, data tersebut disusun menjadi satuan-satuan

yang kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya.

Selain Analisah Deskriptif  peneliti juga mengenggunakan Analisis SWOT. 

Penggunaan analisis SWOT dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor internal 

Strategi pemasaran dengan Metode Personal Selling sehingga diketahui apa saja 

faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Disamping menganalisis faktor 

internal juga dilakukan analisis faktor-faktor eksternal untuk mengetahui peluang 

dan ancaman yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Strategi Pemasaran 

dengan Metode Personal Selling. 




