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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian 

 Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif adalah menggunakan metode yang bertujuan membuat gambaran, 

lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data, sifat-sifat, serta 

hubungan fenomena-fenomena yang diteliti (yaitu penelitian yang bermaksud 

menggambarkan apa adanya kenyataan di lapangan terkait dengan masalah yang 

diteliti).
1
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang merupakan 

pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan metode kualitatif. 

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang pengkajian atau metode 

penilitian terhadap suatu masalah yang tidak didesain atau dirancang 

menggunakan prosedur-prosedur statistik.
2
 

 Adapun sifat penelitian ini menggambarkan secara sistematis dan 

kemudian menganalisis hasil temuan lapangan secara kualitatif berkenaan dengan 

Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Bank 

Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

 Lokasi penelitian adalah di Kota Banjarmasin, yaitu pada PT. Bank 

Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, beralamat di Jl. Jend. 

Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin. Alasan pemilihan lokasi disebabkan pada BNI 

                                                           
1
Djajasudarma dan T. Fatimah, Metode Linguistik Ancangan Metode Penelitian dan 

Kajian (Bandung: Reflika Aditama, 2010), h. 8. 
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Syariah Cabang Banjarmasin terdapat cukup banyak transaksi yang berkaitan 

dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan pada saat observasi awal 

peneliti melihat kurangnya pengetahuan karyawan Bank tersebut mengenai 

bagaimana penerapan GCG dan apa itu prinsip-prinsip GCG. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan maupun pegawai di PT. Bank 

Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang dapat memberikan 

penjelasan mengenai Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 

(GCG) pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

2. Objek penelitian 

 Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian. Objek yang 

diteliti adalah bentuk Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 

(GCG) pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

   Data yang digali dalam penelitian ini adalah: 

a. Gambaran tentang profil Bank Negara Indonesia Syariah Kantor  

b. Cabang Banjarmasin. 

c. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

pada Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 
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d. Kendala-kendala dalam Penerapan GCG di BNI Syariah Kantor 

Cabang Banjarmasin dan upaya untuk mengatasinya. 

2. Sumber Data 

a. Informan, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan langsung 

berkaitan dengan penelitian. 

b. Catatan atau berkas-berkas yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

 Bentuk wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik 

wawancara bebas terpimpin, artinya pewancara membuat catatan-catatan pokok 

yang akan dipertanyakan berkaitan dengan tema penulisan hukum, sehingga 

masih memungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi 

ketika wawancara dilakukan.
3
 

2. Studi Dokumentasi 

 Studi dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mengambil data yang 

tercatat pada dokumen-dokumen, berupa data sekunder. Keuntungannya agar 

waktu lebih efesien, sedangkan kelemahan data yang diperoleh mungkin sudah 

relatif lama, belum dilakukan pemutakhiran data. Teknik ini sifatnya melengkapi 

data dan informasi yang telah diperoleh melalui wawancara. Data yang digali 
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Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2009), h.225. 
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melalui teknik ini adalah data yang tersimpan dalam dokumen, brosur dan catatan-

catatan yang ada kaitannya dengan penelitian, khususnya data sekunder. 

  

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

 Untuk mengolah data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik-

teknik sebagai berikut: 

a) Editing, yaitu meneliti kembali data yang terkumpul sehingga dapat 

diketahui kelengkapan dan kekurangannya dalam rangka proses 

penyusunan. 

b) Kategorisasi, yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan 

jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah 

dipahami. 

2. Analisis Data 

 Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah secara 

kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang 

diteliti di lapangan, kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau 

dan kemudian dianalisis secara mendalam, dengan didasarkan pada teori-teori 

kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sampai diperoleh suatu 

kesimpulan akhir. 

 

F. Tahapan Penelitian 
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 Untuk mencapai tujuan  yang diinginkan dalam penelitian maka penulis 

menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut.
4
 

1. Tahapan Pendahuluan 

 Pada tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang 

akan ditulis, kemudian hasilnya dituangkan dalam proposal penelitian. Untuk 

kesempurnaan maka konsultasikan dengan dosen penasehat dan ketua jurusan 

perbankan syariah. Kemudian meminta untuk dimasukkan ke biro skripsi fakultas 

syariah dan ekonomi islam. Setelah penetapan judul serta penetapan dosen 

pembimbing I dan dosen pembimbing II, maka konsultasikan kembali untuk 

dilakukan perbaikan seperlunya kemudian diseminarkan. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

 Dalam tahapan ini penulis terjun langsung ke lapangan untuk menemui 

informan dalam rangka mengumpulkan semua data yang diperlukan. Dan izin dari 

riset tersebut berjangka selama 1 (satu) bulan, sejak tanggal 01 Juni sampai 30 

Juni 2015. 

3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data 

 Setelah data terkumpul selanjutnya diolah sesuai dengan teknik 

pengumpulan data dan dianalisis secara objektif, kemudian di konsultasikan 

kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaannya dapat 

diketahui. 

4. Tahapan Akhir 
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Piau A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola. 

2011), h.35. 
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 Setelah dikonsultasikan dan disetujui maka hasil penelitian tersebut 

disusun dalam bentuk karya ilmiah yang disiapkan untuk dimunaqasahkan 

dihadapan Tim Penguji Skripsi. 


