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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
38

 

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena, hasil 

penelitian yang dikumpulkan berupa kata-kata dari hasil interview atau wawancara 

dengan narasumber secara mendalam, gambar dan bukan berupa angka  atau data 

statistik sebagai bahan penelitian. Data tersebut mungkin berasal dari naskah 

wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, 

dan dokumen resmi lainnya.
39

 

Jenis penelitian kualitatif ini digunakan oleh peneliti untuk 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya, yang terjadi pada Bank Mega Syariah 

Kantor Cabang Malang, dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, 

dokumentasi dan produk knowledge perusahaan. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus berguna ketika seseorang perlu 

memahami suatu permasalahan secara mendalam. Penelitian ini dapat 
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mengidentifikasi orag yang kaya informasi, karena suatu persoalan besar dapat 

dipelajari dari beberapa fenomena dalam bentuk pertanyaan.
40

 

 Selain itu, studi kasus juga sangat cocok digunakan dalam penelitia, bila 

peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa 

yang akan di selidikinya dan jika kasus yang diteliti termasuk dalam kasus yang 

kontemporer dan terjadi dalam kehidupan nyata.
41

 

 

C. Fokus Penelitian 

          Fokus penelitian yaitu melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada 

pada objek penelitian atau situasi sosial tertentu, dengan menentukan inti atau 

fokus yang perlu dileliti, dengan judul penelitian “Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Jasa Tabungan Haji Melalui Sistem Kemitraan Antara Bank Syariah dan 

Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mega Syariah KC Malang)”. Maka 

penelitian ini berfokus pada beberapa hal, yaitu: Bagaimana pelayanan jasa 

tabungan haji di Bank Mega Syariah KC Malang, dan apakah ada peningkatan 

kualitas pelayanan tabungan haji setelah menggunakan sistem kemitraan 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, 

baik dari individu maupun kelompok. Adapun data yang diperoleh secara langsung 

oleh peneliti yaitu berupa data hasil observasi dan  wawancara secara langsung dengan 
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Faunding Officer (FO) Haji. Objek penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi tentang peningkatan kualitas pelayanan jasa tabungan haji. 

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan, baik oleh pihak pengumpul data primer atapun oleh pihak lain 

berupa dokumentasi, laporan serta aset resmi dari perusahaan. Data tersebut 

berupa literatur, jurnal ilmiah, buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan aspek yang berperan dalam kelancaran 

dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Beberapa instrumen untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian kualitatif, antara lain Observasi, Wawancara secara mendalam, 

Dokumentasi, dan teknik tambahan seperti bentuk audio visual.
42

 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi dapat dikatakan sebagai pengamatan, kegiatan mencari 

data yang dapat digunakan untuk memberikan kesimpulan. Observasi berarti 

memperhatikan dengan penuh perhatian kepada seseorang atau sesuatu 

subjek yang sedang dileliti. 
43

Aktivitas yang diamati terutama yang 

berkaitan dengan topik penelitian, tanpa melakukan intervensi atau memberi 

stimulasi pada aktivitas subjek penelitian. 
44
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Metode ini digunakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan 

informasi tentang syarat dan ketentuan, serta prosedur pembiayaan tabungan 

haji yang di biayai oleh Pegadaian Syariah. 

2. Wawancara 

Wawancara pada dasarnya merupakan percakapan, namun 

percakapan yang yang bertujuan. 
45

Teknik wawancara yang biasa digunakan 

dalam penelitian kualitatif adalah wawancara secara mendalam, teknik ini 

menuntut peneliti untuk mampu bertanya sebanyak-banyaknya, sehingga 

diperoleh data atau informasi secara terperinci. Wawancara dilakukan 

dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan atau 

narasumber, sambil bertatap muka, dengan menggunakan pedoman 

wawancara dalam bentuk wawancara terstruktur yang telah disusun terlebih 

dahulu
46

, maupun tanpa pedoman wawancara. 

3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi berupa informasi yang berasal dari catatan 

penting baik dari lembaga maupun organisasi, maupun dari perorangan. 
47

 

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk menyediakan dokumen 

dengan menggunakan bukti akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi berupa gambar 

atau foto sebagai bukti otentik dan akurat. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

menggunakan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensisitensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.
48

 

Analisis data dalam hal ini adalah mencari dan menyususn data yang sudah 

diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang telah dilakukan, 

dengan cara mempelajari dan membuat kesimpulan sehinggu mudah dimengerti. 

Adapun langkah-langkah dalam teknis analisis data adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif.
49
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1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu bentuk analisis dengan cara 

mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan cara observasi, wawancara 

dan dokumentasi dengan strategi pengumpulan data yang tepat, dan untuk 

menentukan fokus serta pendaaman data pada proses berikutnya. 

2. Kondensasi Data (Data Condensation) 

“Data Condensation refers to the process of selecting data, focusing, 

simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up 

field notes or transcriptions”. Maksudnya dalam kondensasi data merujuk 

pada proses menyeleksi, memfokuskan dan menyederhanakan mengabstraksi 

dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun 

transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut. 

3. Penyajian Data 

Display data atau penyajian data merupakan proses menampilkan data 

secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, tabel, matrik, dan 

grafik, dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh 

peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.
50

 

4. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan adalah intisari dari sebuah gagasan atau pendapat yang teah 

dicapai pada akhir pembahasan. Kesimpulan akhir yang dibuat harus relevan 

dengan fokus penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakasanakan 
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pembahasan.
51

 Data-data yang sudah dideskripsikan disimpulkan secara

umum. Simpulan tersebut meliputi unsur transitivitas, hubungan unsur 

transitivitas dengan kontek sosial dan unsur transitivitas digunakan dalam 

kontek sosial. Setelah disimpulkan, analisis data kembali pada tahap awal 

sampai semua data kompleks.
52
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