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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat field research yaitu 

penulis akan meneliti dan mengamati secara langsung tentang objek penelitian di 

lapangan secara faktual faktual dan cermat. Jenis penelitian ini digunakan untuk 

mengungkap dan menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana keadaan dan 

fenomena sebenarnya yang terjadi di lapangan kemudian melaporkannya 

sebagaimana adanya. Yang mana penelitian ini dilakukan di Bank Syariah 

Indonesia (BSI) KCP Amuntai yang beralamat di Jln. Abdul Aziz No.120, 

Antasari, Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

B. Pendekatan dan Sifat Penelitian 

Pendekatan ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu berupa analisis 

karakteristik data tanpa melalui pengujian data. Metode ini cocok digunakan 

untuk mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi.  Metode kualitatif 

merupakan penelitian yang memiliki sasaran penelitian yan terbatas, tetapi dengan 

keterbatasannya itu dapat digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran 

penelitian. 

C. Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian ini mengambil lokasi pada Bank Syariah Indonesia 

KCP Amuntai yang beralamat Jln. Abdul Aziz No.120 Antasari, Amuntai Tengah, 

Hulu Sungai Utara. 
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Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di bank tersebut adalah Bank 

Syariah Indonesia KCP Amuntai salah satu bank syariah yang pertama kali 

didirikan di Kota Amuntai. Berdirinya Bank Syariah Indonesia tersebut membuat 

masyarakat Amuntai sangat tertarik untuk menabungkan uangnya di bank 

tersebut, apalagi Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai sangat banyak memiliki 

nasabah, terutama nasabah penyetor haji. Bank ini juga sangat terkenal di 

masyarakat dan lokasi tempatnya sangat strategis, yang mana berada di tengah 

kota dan dekat dengan pusat perbelanjaan. Yang mana sekarang Bank Syariah 

Indonesia ini berdiri per tanggal 1 Februari 2021. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa 

fakta-fakta, informasi dan tindakan yang diperoleh dari interview kepada 

informan.  

Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari permasalahan pokok yang 

diteliti, yaitu  bagaimana pengembangan manajemen talenta dan lingkungan 

kerja yang sehat pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai. 

2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah 

informan, yaitu  Branch Manager dan 6 orang  karyawan Bank Syariah 

Indonesia KCP Amuntai. Sedangkan dokumen dalam penelitian ini yaitu 



seluruh data yang sudah didokumentasikan berkaitan dengan penelitian guna 

sebagai pelengkap dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh dari Bank 

Syariah Indonesia KCP Amuntai.  

E. Subyek dan Obyek Penelitian 

Penelitian ini bersumber dari data yang didaptkan dari sebuah subjek dan 

objek penelitian, kemudian data yang didapat tersebut dimuat dalam sebuah 

penelitian. Subjek dan objek penelitian menurut Sugiyono dikutip dari jurnal 

(tanujaya, 2017, hal. 93) subjek adalah suatu sifat dan nilai seseorang, 

sedangkan objek merupakan kegiatan tertentu yang dapat ditarik kesimpulan. 

Jadi bias berupa orang atau apa saja yang dapat membantu penelitian dan 

dapat dijadikan sumber data dari sebuah penelitian. 

Subjek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesiah KCP 

Amuntai yang menurut peneliti dapat membantu penelitian dengan 

membrikan informasi yang berkaitan dengan data yang diteliti. Adapun 

subjek utama pada penelitian ini ialah Pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP 

Amuntai, dan 6 (enam) karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai.  

Objek penelitian ini adalah manajemen pengembangan talenda dan 

lingkungan kerja yang sehat. Adapun objek utama dalam penelitian ini adalah 

yaitu :  

1. Bagaimana manajemen pengembangan talenta di PT. Bank Syariah 

Indonesia KCP Amuntai 

2. Bagaimana manajemen pengembangan lingkungan kerja yang sehat di 

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai. 



F. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis 

dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap obyek yang diteliti. 

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, bentuk observasi yang 

digunakan adalah observasi non partisipan, yaitu dalam observasi ini peneliti 

tidak terlibat langsung dengan aktifitas orang-orang yang sedang diamati 

hanya sebagai pengamatan independen. Adapun tempat yang diteliti yaitu di 

Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai yang beralamat Jl. Abdul Aziz No.120 

Kelurahan Antasari, Hulu Sungai Utara. 

2. Wawancara, yaitu dengan tanya jawab langsung kepada para responden dan 

informan penelitian dengan pedoman wawancara yang telah penulis tetapkan, 

sehingga diperoleh data-data yang diperlukan penulis. Yang menjadi 

narasumber pada penelitian ini adalah Pimpinan Cabang Pembantu pada PT. 

Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai atau beberapa karyawannya. 

3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang berasal dari hasil 

dokumen, foto-foto dan melakukan pencatatan dari sumber-sumber tertulis di 

Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai. 

 

G. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, 

dan dokumentasi, dengan cara mengkoordinasi kan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun 



kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, lalu 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain.  

  Penelitian ini tergolong kedalam penelitian yang bersifat deskriptif 

kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena fenomena 

dengan data data atau kalimat, kemudian data data tersebut di analisis untuk 

memperoleh kesimpulan.  

  Tujuan penelitian deskriptif adalah pencandraan (penggambaran) 

secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta fakta dan sifat sifat 

populasi atau daerah tertentu, secara harfiah deskriptif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi 

situasi atau kejadian.  



 


