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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu PT. Bank Syariah Mandiri cabang 

Lawang Malang yang bertempat di Jl. Basuki Rachmad No. 08 Lawang Malang, 

dengan alasan Bank Syariah Mandiri ini menjalankan pemasaran pembiayaan 

untuk golongan yang memiliki penghasilan tetap melalui pembiayaan warung 

mikro 

 

 3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah Deskriptif Kualitatif, 

merupakan serangkaian observasi dimana tiap observasi yang terdapat dalam 

sampel (atau populasi) tergolong pada salah satu dari kelas-kelas yang eksklusif 

secara bersama-sama dan yang kemungkinannya tidak dapat dinyatakan dalam 

angka-angka (Soeratno-Lincolin, 1993: 70). 

 

 3.3 Jenis Data 

   Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu  

 Data primer yaitu data yang yang dikumpulkan dari obyek penelitian secara 

 langsung melalui wawancara dan tanya jawab langsung dengan pihak bank 

dan pimpinan pelayanan yang berhubungan dengan pembiayaan melalui 

warung mikro.  

 Data sekunder yaitu data yang diperoleh mempelajari dokumen, literatur 

yang telah disediakan maupun dari artikel yang sehubungan dengan Bank 

Syariah Mandiri cabang Lawang Malang. 
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 3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

   Yaitu dengan mengadakan wawancara dengan cara bertanya 

langsung kepada informan sehubungan dengan masalah penelitian yaitu 

berkaitan dengan adanya pembiayaan melalui warung mikro. 

2. Observasi 

  Yaitu mengadakan observasi ke Bank Syariah Mandiri cabang 

Lawang Malang, dengan mengamati pelaksanaan pemasaran yang dilakukan 

melalui warung mikro. 

3. Dokumentasi 

   Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 

tentang prosedur pemasaran yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang 

Malang dengan mempelajari brosur atau dokumentasi yang dimiliki oleh Bank 

Syariah Cabang Lawang Malang berkaitan dengan pembiayaan warung mikro. 

 

 3.3.2 Teknis Analisa Data 

   Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh adalah data 

dengan tingkat variasi yang tinggi karena diperoleh dari berbagai sumber 

dengan berbagai macam teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, diperlukan 

penyusunan data secara sistematis yang disebut teknis analisis data. Bogdan & 

Biklen (dalam Lexi J. Moleong, 2007: 248) mengatakan bahwa: Analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat  

dikelola,  mensintesiskannya,  mencari  dan  menemukan  pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, mencari dan menemukan pola, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif untuk 

menjelaskan secara mendalam mengenai upaya pemasaran pembiayaan untuk 

golongan berpenghasilan tetap melalui warung mikro. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini mempunyai beberapa langkah atau 

proses, sebagai berikut: 

 



38 
 

1.  Reduksi data (Data Reduction) 

Sugiyono (2008) mengungkapkan bahwa, Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka perlu melakukan 

pencatatan secara teliti dan terperinci serta memilah-milah data yang relevan 

dengan tujuan penelitan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemasaran yang dilakukan oleh 

Bank Syariah Mandiri KCP Lawang Malang untuk pembiayaan golongan 

berpenghasilan tetap melalui warung mikro, maka dalam penelitian ini hasil 

data di lapangan baik berupa rekaman wawancara, ataupun berdasarkan data 

lainnya, akan disatukan serta direduksi dengan dicari tema dan polanya agar 

lebih sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan. 

Mereduksi data yang didapat dilakukan dengan mengedit serta menyusun data 

hasil wawancara, catatan tertulis. Setelah itu, peneliti akan memberikan kode 

pada pada setiap data atau informasi yang diperoleh.  

2.  Data Display 

Menurut Sugiyono (2008:249), dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Bentuk 

teks yang bersifat naratif adalah penyajian data yang paling sering digunakan 

dalam penelitian kualitatif. Setelah data hasil penelitian digolongkan menjadi 

dua kriteria utama seperti pada penjelasan di atas, peneliti melanjutkan dengan 

menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi dengan sumber data 

dan triangulasi dengan teori yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang 

diperoleh dapat dipercaya. Selanjutnya peneliti mengungkapkan dan 

menyajikan data yang didapat secara gamblang melalui teks yang bersifat 

naratif. Penyajian teks ini berdasarkan teknik analisis deskriptif yakni sesuai 

pemahaman peneliti sendiri dalam menafsirkan data yang diperoleh namun 

tetap berdasarkan pada teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian. 
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3.  Conclusing Drawing (Verification) 

Menurut Sugiyono (2008:252), kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang disebutkan sejak awal, tetapi mungkin 

juga tidak. Hal ini dikarenakan rumusan masalah ataupun masalah dalam 

penelitian kualitatif dapat berubah, bersifat sementara dan masih dapat 

berkembang setelah dilaksanakannya penelitian. Kesimpulan dalam penelitian 

ini akan diungkapkan berupa gambaran atau teks secara deskripsi berdasarkan 

hasil penelitian di lapangan. 

 


