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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

Metodelogi penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan 

dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan 

permasalahan menuju hipotesis penelitian. Adapun metode penelitian yang 

dipergunakan penulis dalam penelitian sebagai berikut : 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Cabang Malang di. Jalan Agung Suprapto Nomor 26-28 Klojen, Kota 

Malang. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pengamatan karena 

pada kantor bank Jatim merupakan bank daerah yang nasabahnya hanya 

masyarakat lokal dan bank daerah yang sudah menggunakan sistem 

aplikasi Mobile Banking tersedia data terkait dengan judul yang diangkat 

oleh peneliti. 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian tentang administrasi tabungan siklus  pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Malang menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif  meliputi 

pengumpulan data untuk di uji hipotesis atau menjawab pertanyaan 

mengenai  status  terakhir  dari  subjek  penelitian.  Sumber  data  kualitatif
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adalah data yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh 

peneliti (Moleong:1998).  

 

C. Sumber Data 

1. Data Sekunder 

Data sekunder Merupakan data yang telah dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna 

data tersebut. (Kuncoro,2013). Sumber data sekunder bisa didapat dari 

perusahaan yang diteliti (data internal) maupun dari luar perusahaan (data 

eksternal). 

Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan 

History yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang telah 

dipublikasikan. Mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan data yang diteliti oleh peniliti yang diperoleh dari PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Malang. 

Data yang digunakan oleh peneliti berasal dari Bank Jatim Cabang 

Malang meliputi : Struktur Organisasi, Formulir Pembukaaan Rekening, 

Formulir Pembukaan ATM, Slip transfer antar bank maupun dengan bank 

lain dan Aplikasi Mobile Banking. 
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D. Teknik Pengambilan Data 

1. Study Pustaka 

Merupakan penelitian dengan mempelajari literature di 

perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat 

dan di gunakan untuk mencari tinjauan pustaka sebagai acuan 

penelitian. 

2. Wawancara  

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara tanya 

langsung dari pihak yang berperan langsung dengan masalah yang 

diteliti, sehingga dapat memberikan keterangan dan informasi tentang 

data yang diperlukan secara sistematis 

3. Dokumentasi  

Metode pengumpulan data yang diperoleh dari mempelajari 

buku-buku, arsip-arsip, serta dokumen-dokumen yang berisi data 

perusahaan yang menjadi objek penelitian.  

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, 

yang dimaksud deskriptif kualitatif adalah menjelaskan tata cara tentang 

evaluasi administrasi tabungan siklus.

 


