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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

          Penelitian ini dilakukan di Bank Tabungan Negara Imdonesia 

Malang di Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 75-77, Kauman, Klojen, 

Kota Malang, Jawa Timur 65119. Pemilihan lokasi ini karena pada 

perusahaan ini memiliki atau menyediakan data-data yang sangat lengkap 

karena merupakan kantor cabang utama yang ada di daerah Malang. 

B. Jenis Penelitian 

          Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. 

Penelitian ini bersifat untuk mengumpulkan data mengenai objek yang 

diteliti dan menganalisanya. 

          Data yang diperoleh dari sumber data tersebut selanjutnya akan 

diolah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu 

penyempurnaan data untuk dianalisa dan diuraikan dalam bentuk 

deskriptif yang dilatar belakangi oleh adanya konsep dan teori yang 

dikemukakan dalam rangka pemikiran dan bagian tinjauan pustaka yang 

penulis gunakan sebagai dasar pemikiran. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data 

kuantitatif, data kualitatif merupakan data dalam berbentuk 
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informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian, sedangkan data 

kuantitatif merupakan data yang berupa simol atau angka. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari staf atau karyawan Bank Tabungan Negara Indonesia 

Malang, data yang diperoleh akan digunakan untuk analisi 

dan pembahasan masalah. Dalam hal ini, data primer adalah 

data yang dihasilkan dari wawancara dengan beberapa 

pegawai BNI konvesional Malang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang 

diperoleh melalui media perantara atau secara tidak 

langsung yang berupa buku, catatan, dan bukti-bukti yang 

telah ada, atau arsip baik yang dipubikasikan maupun yang 

tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, 

penelitian membutuhkan pengumpulan data yang lengkap 

sesuai dengan inti pembahasan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

          Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan dengan metode: 
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1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah jenis atau pengumpulan data yang dilakukan

dengan membaca dan mencari informasi dari buku-buku yang

diperoleh didokumen tempat penelitian maupun di perpustakaan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan

berlangsung antara narasumber dan pewawancara, tujuan nya

adalah untuk memperoleh informasi yang tepat dari narasumber

yang terpecaya.

E. Teknik Analisa Data

1. Deskriptif kualitatif

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan

metode deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang

membentuk uraian kata atau laporan yang diterima dan

dikumpulkan sehingga memperoleh kesimpulan yang benar. Serta

mendeskripsikan serta menggambarkan kegiatan obyek peneliti 

yang sesungguhnya, untuk mengetahui dan menganalisi 

permasalahan yang dihadapi dan kemudian memberikan solusi.

2. Perkembangan jumlah nasabah akan dihitung menggunakan tabel




