
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini  dilakukan di  Bank Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk KCU

Malang yang beralamat di  Jl.  Jend. Basuki Rahmat No. 75-77 Klojen Kota

Malang Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pengamatan

karena pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU Malang tersedia data

terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif,  metode penelitian

kualitatif adalah sebuah cara atau upaya lebih untuk menekunkan pada aspek

pemahaman secara mendalam suatu pemasalahan. Penelitian kualitatif adalah

penelitian riset bersifat deskripsi,  cendrung menggunakan analisis dan lebih

menonjolkan  proses  makna.  Data  yang  dikumpulkan  dalam  bentuk  kata,

kalimat, dan gambar.

C. Jenis & Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data kualitatif. Data

kualitatif  tidak  dapat  diukur  dengan  skala  numerik.  Sehingga  data  dalam

bentuk kata, kalimat, dan gambar (Kuncoro, 2013:145).
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2. Sumber Data

Dalam penelitian  ini  menggunakan  data  skunder   yang  peneliti

langsung mendapatkan dari sumber yang sudah ada, data skunder adalah

data  yang diperoleh  peneliti  dari  sumber  yang sudah ada.  Contoh data

skunder  misalnya  catatan  atau  dokumentasi  perusahaan berupa absensi,

laporan  keuangan,  laporan  pemerintah,  dan  data  yang  diperoleh  dari

majalah, dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview

Yaitu  teknik  pengumpulan  data-data  dengan  cara  melakukan

wawancara  langsung  dengan  pihak  yang  bersangkutan  guna  untuk

mendapatkan keterangan yang diperlukan atau dibutuhkan.

2. Pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari

informasi melalui teks tertulis maupun soft copy seperti buku-buku, ebook,

artikel, jurnal dan lain sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif

berupa kumpulan berwujut kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak

dapat disusun dalam kategori-kategori/strukrur klasifikasi. Data dikumpulkan

dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, dokumentasi, pita rekaman)
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dan  biasanya  diproses  terlebih  dahulu  sebelum  siap  digunakan  (  melalui

pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis). Analisis kualitatif tetap

menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas,

dan  tidak  menggunakan  perhitungan  matematis  atau  statistika  sebagai  alat

analisis.


