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BAB III   

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Pendekatan Penelitian   

1. Jenis Penelitian   

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research. 

field research adalah penelitian yang meneliti kehidupan yang sebenarnya.29 

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kalimat tertulis atau lisan dari 

mengamati beberapa orang berserta perilakunya30. Penelitian ini mencari dan 

mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat.   

2. Pendekatan Penelitian   

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Studi 

kasus adalah suatu inquiri empiris yang menyelidiki fakta-fakta dalam konteks 

kehidupan nyata melalui beberapa sumber bukti dengan batas-batas antara fakta 

dan konteks tidak terlihat jelas 31  . Pendekatan ini dilakukan dengan cara 

mengamati peran   Funding Sales Representative  dalam meningkatkan loyalitas 

                                                 

29  Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung,: Remaja 

Rosdakarya, ) 
30  Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT Bumi  

Aksara,2005),hal.28   
31 Yin , Robert K, 2008, Case Study Research : Design And Methods ( Applied Social 

Research Methods). Illinois : Sage Publications, Inc   
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di Koperasi BMT  Sidogiri Maslahah. Adapun beberapa alasan yang melatar 

belakangi penggunaan pendekatan ini adalah sebagai berikut :   

1) Penyuntingan Semua data kuesioner yang berhasil dikumpulkan selanjutnya 

diperiksa terlebih dahulu dan dikelompokkan.    

2) Penyusunan dan Perhitungan Data Penyusunan dan perhitungan data 

dilakukan secara manual.    

3) Tabulasi    

Data yang telah disusun dan dihitung selanjutnya disajikan dalam bentuk 

tabel. Pembuatan tabel tersebut dilakukan dengan cara tabulasi langsung 

karena data langsung dipindahkan dari data ke kerangka tabel yang telah 

disiapkan tanpa proses perantara lainnya32.   

B. Sumber Data   

Sumber data adalah  subyek asal data yang telah diperoleh33.  Sumber data  pada 

penilitian ini, berdasarakan dua sumber yaitu :    

1. Sumber Data Primer    

Sumber data primer merupakan sebuah sumber data yang didapatkan secara 

langsung dari subjek penelitian melalui alat pengambilan data langsung sebagai 

sumber informasi yang di cari. 34  Sumber data primer dalam penelitian ini 

                                                 

32 Singarimbun, Masri. 1994. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LPS3ES, hal 248   
33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), hal 172   
34 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal 91   
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didapatkan dari Funding Sales Representative dan nasabah Koperasi BMT 

Maslahah Sidogiri.   

2. Sumber Data Sekunder   

Sumber data sekunder merupakan sebuah sumber data dimana pengumpul data 

mendapatkan data secara tidak langsung seperti dokumen atau melalui orang lain35. 

Berdasarkan defisini diatas dapat diartikan bahwa sumber data sekunder adalah 

suatu sumber data yang didapatkan tidak secara langsung pada subyek yang diteliti, 

misalkan data yang didapatakan dari perpustakaan atau buku-buku yang membahas 

tentang peran Funding Sales Representative terhadap loyalitas nasabah.     

C. Teknik Pengumpulan Data   

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan mengumpulkan data dengan 

menggunakan metode di bawah ini :    

1. Observasi   

Observasi merupakan suatu pengamatan dan pedataan sistematis pada 

faktafakta yang diteliti36. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan kerja 

dengan terlibat secara langsung di lapangan. Peneliti dapat mengetahui peran 

funding sales representatif dalam meningkatka nasabah.  

                                                 

35  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta) 
36 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Cet-XXXI ( yogyakarta , Andi offset 1992 

) hal 132   
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2. Wawancara    

Metode wawancara adalah proses pengambilan data penelitian melalui tanya 

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden37 . Peneliti 

akan melakukan wawancara dengan melakukan wawancara dengan manajer 

Koperasi BMT Maslahah Sidogiri, bagian Funding Sales  

Representative dan nasabah yang berada di wilayah Sidogiri dan sekitarnya.   

3. Dokumentasi    

Dokumen merupakan pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu 

laporan yang telah tersedia. Data dokumen dapat berbentuk tulisa, gambar, dan 

vidio monumental dari seseorang. Data dokumen berbentuk tulisan misalkan 

biografi, peraturan , kebijakan, dan kriteria, sedangkan data dokumen berbentuk 

gambar misalkan foto, sketsa. 38   Peneliti akan mendapatkan data primer yang 

berupa data secara tertulis seperti laporan naskah kearsipan misal brosur 

produkproduk BMT, SOP, data  berupa gambar, dan data audio wawancara peneliti 

dengan pegawai Koperasi BMT Maslahah Sidogiri dan data wawancara peneliti 

dengan nasabah.    

D. Teknik Analisa Data   

Analisis data merupakan suatu proses pengelompokkan dan menyusun data pada 

pola, kategori dan satuan uraian dasar yang menghasilkan tema serta dapat 

                                                 

37 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Jakarta : Prenadamedia 

Group, 2015, hal 133   

38 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D…,hal 240.   
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merumuskan hipotesis kerja sesuai data yang diperoleh39 .  Pada penelitian ini, 

peneliti akan melalukan analisis data dengan tahapan sebagai berikut:    

1. Pengumpulan data    

Pengumpulan data adalah sebuah tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan 

data secara sistematis dan sesuai standar yang ada. Pada tahapan pengumpulan data, 

Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil 

observasi dan kuesiner di Koperasi BMT Maslaha Sidogiri.   

2. Reduksi data   

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi 

memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah 

peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu  

diperlukan.   

3. Penyajian data   

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data merupakan analisi dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis, 

sehingga data dapat dikuasai.   

                                                 

39 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung,: Remaja Rosdakarya, 

2002) hal 281   
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4. Pengambilan keputusan dan verifikasi   

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan 

penyajian data yang merupakan jawaban atau masalah yang diangkat dalam 

penelitian. Setelah melakukan tahap observasi dengan berperan langsung dalam 

kegiatan sehari-hari, tahap wawancara, memperoleh data berupa dokumentasi dari 

Koperasi BMT Maslahah Sidogiri, dan analisis data melalui tiga tahapan di atas 

maka penulis dapat menarik kesimpulan dalam penelitian.    

 

 


