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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis melakukan penelitian di PT 

Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Malang, Jalan Jaksa Agung 

Suprapto 87, Kota Malang. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan 

pengamatan karena pada BTN Syariah tersedia data terkait dengan judul yang 

diangkat oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti meneliti bagaimana pelaksanaan 

transparansi informasi produk Tabungan BTN Emas iB di Bank Tabungan 

NegaraSyariah Cabang Malang. Periode yang dipilih untuk observasi dalam 

penelitian ini adalah Februari 2017 sampai dengan Maret 2017. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah 

maupun fenomena buatan manusia. Penelitian deskriptif kualitatif ini berupa 

kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. 

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan objek atau subjek yang ditelit sesuai dengan apa adanya, 

dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik 

objek yang diteliti secara tepat. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Yang dimaksud data primer disini adalah jenis 

data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara pada unit 

Funding dan Customer Service bagian dari tabungan BTN emas iB di 

Bank BTN Syariah dan dokumentasi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunde rmerupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumentasi. Yang dimaksudkan dalam penjelasan tersebut misalkan 

seperti mengambil gambaran umum perusahaan, sejarah perusahaan, 

ataupun struktur organisasi, dan lain-lain melalui seseorang tertentu 

maupun dari buku, jurnal, laporan, dan lain-lain. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yaitu suatu cara atau teknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan suatu data, terdapat 

dua teknik dalam pengumpulan data: 

1. Wawancara Personal 

Wawancara personal diartikan wawancara antar orang, yaitu antara 

peneliti dengan responden yang diarahkan oleh pewawancara untuk 

tujuan memperoleh informasi yang relevan (Kuncoro, 2013). Penulis 
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menggunakan teknik pengumpulan data wawancara personal untuk 

memperoleh informasi tentang standardisasi dalam melaksanakan 

transparansi informasi produk bank, keuntungan dan risiko tabungan 

BTN emas iB. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari bank yang lebih mendalam. 

2. Kepustakaan 

Kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui buku, jurnal, surat 

kabar, majalah, laporan konferensi, dan publikasi pemerintah yang 

berkaitan dengan topik penelitian (Sekaran, 2006). Penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan melalui tinjauan 

dari buku dan jurnal tentang tingkat akad mudharabah, SOP, investasi 

emas. Tinjauan pustaka dilakukan melalui Tim Unit Funding di BTN 

cabang Syariah Malang  

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun 

dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, 

mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan 

fenomena lain (Muhammad, 2008). Teknik ini digunakan oleh penulis 

dalam pengumpulan data tentang pedoman penyampaian informasi 

produk tabungan bank di BTN Syariah Malang. Didalam 

melaksanakan metode okumentasi, peneiti menyelidiki benda-benda 
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tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

dan sebagainya. 

E. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah 

penelitian secara kualitatif menggunakan narasumber. Kemudian didukung 

dengan metode deskriptif yaitu meliputi pengumpulan data untuk diklarifikasi 

dan dianalisis sehingga melengkapi informasi dari narasumber untuk 

mendapatkan data secara terperinci dan akurat akan permasalahan, dan data 

akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Analisis ini yang dilakukan dengan cara 

membandingkan teori-teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di 

perusahaan. 


