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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bersamaan dengan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

yaitu bertempat di BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Ternate yang beralamat 

di Jl. Hasan Esa 79B, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota 

Ternate, Provinsi Maluku Utara.  

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan sebuah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, 

peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan 

perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat 

penelitian berlangsung. Penulis memilih jenis penelitian deskriptif karena akan 

mendeskripsikan sekaligus memberi gambaran tentang strategi pemasaran 

(marketing mix) yang diterapkan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Mikro 

Ternate untuk produk Griya iB Hasanah.  

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif.  

a. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal 

bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam 

penelitian ini adalah gambaran umum objek penelitian yang telah 

tercantum pada rumusan masalah yang akan dibahas, meliputi : produk 

Griya iB Hasanah, strategi marketing mix yang digunakan, serta keadaan 

atau kendala yang dihadapi pada saat menerapkan strategi marketing  

mix.  
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b. Data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara 

langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan 

dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini, data kuantitatif 

yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi : harga (price) produk 

Griya iB Hasanah, pihak (people) yang terlibat dalam aktivitas 

pemasaran, serta jumlah seluruh karyawan yang bekerja di BNI Syariah 

KC Mikro Ternate berdasarkan struktur organisasi.  

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah Sub Branch Manager sebagai informan atau 

narasumber interview.  

b. Data Sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

sebagai penunjang dari sumber pertama. Sumber data sekunder dapat 

berupa dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini sumber data sekunder berupa dokumentasi.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah dengan observasi, interview, dan dokumentasi.  

1. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian. 

Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek 

selama interview, interaksi subjek dengan peneliti dalam hal yang dianggap 

relevan sehingga dapat memberikan data yang akurat terhadap hasil 

interview.  

2. Interview, dilakukan penulis secara terstruktur dengan mempersiapkan 

beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan. Interview 

dilaksanakan di kantor BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Ternate. 
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Interview ini dilakukan oleh penulis dengan Bapak Rais Hi. Darwis selaku 

Sub Branch Manager dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 

disediakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai 

suatu objek yang diteliti.  

Adapun daftar pertanyaan interview yang akan diajukan kepada Bapak 

Hi. Darwis selaku Sub Branch Manager BNI Syariah Kantor Cabang Mikro 

Ternate adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana profil produk Griya iB Hasanah? 

b. Sejak kapan produk Griya iB Hasanah digunakan? Dan bagaimana 

perkembangannya dari pertama produk tersebut dimunculkan hingga 

sekarang ini? 

c. Bagaimana respon nasabah dalam menggunakan produk Griya iB 

Hasanah? Apakah ada data nasabah Griya iB Hasanah? 

d. Apa saja keunggulan dari produk Griya iB Hasanah? 

e. Apa kelemahan dari produk Griya iB Hasanah? 

f. Apa saja marketing mix yang diterapkan dalam produk Griya iB 

Hasanah? 

g. Bagaimana penerapan strategi marketing mix yang diterapkan pada 

produk Griya iB Hasanah? 

h. Apakah strategi tersebut berhasil dijalankan atau tidak? 

i. Apa saja kendala atau masalah yang dihadapi dalam menerapkan 

strategi marketing mix pada produk Griya iB Hasanah? 

j. Bagaimana solusi bank dalam menghadapi dan mengantisipasi masalah 

dalam pemasaran produk Griya iB Hasanah? 

3. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yaitu barang-barang tertulis. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kamera/foto 

sebagai alat dokumentasi di lapangan dan recorder sebagai alat perekam saat 

interview.  
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E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, serta 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam beberapa kategori, 

menjabarkan, dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh penulis 

pribadi maupun untuk orang lain.  

Teknik analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk analisis data kualitatif, penulis 

menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis data dengan 

menghubungkan teori-teori yang relevan dengan keadaan yang sebenarnya 

dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada.  

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam menganalisis 

data penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan profil produk Griya iB Hasanah di BNI Syariah Kantor

Cabang Mikro Ternate berupa definisi produk Griya iB Hasanah,

persyaratan kriteria nasabah, serta persyaratan administratif produk.

2. Mendeskripsikan strategi marketing mix yang diterapkan pada produk

Griya iB Hasanah yaitu marketing mix 7P, diantaranya product, price,

place, promotion, people, physical evidence, dan process. Penulis

menguraikan seluruh elemen strategi marketing mix kemudian

menyimpulkannya.

3. Mendeskripsikan kendala dan menemukan solusi yang dihadapi dalam

strategi marketing mix pada produk Griya iB Hasanah dengan melakukan

teknik interview kepada Sub Branch Manager BNI Syariah Kantor Cabang

Mikro Ternate.




