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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis  dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)
1
 dengan 

menggunakan metode kualitatif. Metode ini cocok digunakan untuk mendapatkan 

informasi yang luas dari suatu populasi. Metode kualitatif merupakan penelitian 

yang memiliki sasaran penelitian yang terbatas, tetapi dengan keterbatasannya itu 

dapat digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian. 

Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah bersifat deskriptif, yakni 

penelitian yang menggambarkan bagaimana persepsi karyawan PT. Bank BNI 

Syariah dan PT. Bank BRI Syariah terhadap mutu mahasiswa perbankan syariah 

IAIN Antasari Banjarmasin dan apakah mahasiswa perbankan syariah IAIN 

Antasari Banjarmasin sudah siap bersaing di dunia kerja bank syariah.  

 

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yaitu PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang yang 

beralamat di Jalan Ahmad Yani, km 4,5, No.385 Banjarmasin, PT. Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km 3,5 

Banjarmasin dan IAIN Antasari di Jalan Ahmad Yani, km 4,5 Banjarmasin. 

Alasan pengambilan lokasi pada PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank BRI 

Syariah yaitu dikarenakan banyaknya jumlah mahasiswa perbankan syariah yang 
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 Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm. 34. 
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melaksanakan Praktikum B ditempat tersebut, sehingga akan mempermudah 

pamong sendiri untuk menilai mutu mahasiswa perbankan syariah. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan aspek yang berkaitan 

dengan mahasiswa perbankan syariah IAIN Antasari Banjarmasin. Anggota 

populasinya adalah mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah. Diketahui mahasiswa 

Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2012 berjumlah 187 orang. Dengan 

pengambilan sampel diklasifikasikan 10% dari mahasiswa Jurusan Perbankan 

Syariah yang berjumlah 18 orang. 

Menurut Arikunto untuk menentukan banyaknya sampel, jika subyek 

kurang dari 100 orang lebih, maka lebih baik diambil semuanya untuk diteliti. 

Namun jika jumlah subjek besar atau lebih dari 100 orang maka diambil 10% - 

!5% atau 20%- 25% dari jumlah populasi.
2
 

Teknik sampling yang digunakan yaitu teknik purposive sampling. 

purposive sampling atau sampel bertujuan yaitu pengumpulan data dari orang 

yang paling siap atau dengan senang hati bersedia dan sampel ini terbatas pada 

jenis orang tertentu yang dapat memberikan data yang diinginkan.
3
 Adapun alasan 

menggunakan teknik purposive sampling  karena teknik ini di rasa cukup 

memudahkan penulis dalam melakukan penelitan, maksudnya itu siapa saja yang 
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Suharsimi, Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek  ( Jakarta: PT. 

Rineka Aditama, 2002), hlm. 109 

 
3
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bersedia untuk digunakan sebagai sampel dan dapat memenuhi kriteria yang 

dimaksudkan oleh penulis sebagai sumber data. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

skunder. Data primer adalah data berupa fakta-fakta, informasi dan tindakan yang 

diperoleh dari interview kepada informan dan responden. Data primer yang digali 

dalam penelitian ini terdiri dari permaslahan pokok yang diteliti, yaitu bagaimana 

persepsi PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank BRI Syariah terhadap mutu 

mahasiswa perbankan syariah IAIN Antasari Banjarmasin. 

 Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber tertulis 

yang berasal dari buku dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian. 

Data skunder ini berkaitan dengan gambaran umum objek penelitian. 

2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah informan 

dan responden, informan yaitu orang yang benar-benar mengetahui permasalahan 

yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini yaitu karyawan PT. Bank BNI 

syariah dan PT. Bank BRI syariah yang merupakan pamong magang yang 

berinteraksi langsung dengan mahasiswa magang yang  berjumlah 2 orang 

karyawan PT. Bank BNI Syariah, dan 1 orang dari karyawan PT. Bank BRI 

Syariah.  
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Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang 

sesuatu hal, baik berupa angket maupun wawancara. Yang merupakan responden 

dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Antasari 

Banjarmasin angkatan tahun 2012 yang telah selesai mengikuti perkuliahan, yang 

berjumlah 18 orang yang dianggap sudah cukup mewakili semuanya. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti adalah melalui metode wawancara terarah kepada karyawan PT. Bank 

BNI Syariah, karyawan PT. Bank BRI Syariah dan mahasiswa Jurusan Perbankan 

Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.  

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dilapangan diolah dengan beberapa tahap yaitu : 

a. Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali data yang terkumpul 

untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat 

diadakan penggalian lebih lanjut bila diperlukan. 

b. Deskripsi, yaitu melaporkan data yang telah diedit dalam bentuk 

laporan deskriptif. 
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c. Memberikan analisis terhadap temuan penelitian berdasarkan data 

yang ada.
4
 

2. Analisis Data 

Teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data ini adalah secara 

kualitatif, dengan cara menyusun hasil penelitian sesuai permasalahannya 

kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan yang sesuai dengan landasan teori pada 

bab II. 

 

G. Prosedur Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan yang tidak 

terlepas dari hasil konsultasi pada pembimbing, yaitu sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

a. Penjajakan awal dilapangan ( 7 April 2015) 

b. Membuat proposal penelitian (7 November-20 Desember 2015) 

c. Mengkonsultasikan proposal penelitian dengan dosen pembimbing (19 

November 2015) 

d. Membuat persetujuan judul dari Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam 

(11 Februari 2016) 

2. Tahapan Penelitian dan Pengumpulan Data 

a. Mengadakan seminar desain proposal skripsi (11 Maret 2016) 

b. Meminta surat riset kepada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam (23 

Maret 2016) 
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UGM, 1986), Hlm. 36 
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c. Menyampaikan surat riset kepada pihak yang bersangkutan di lokasi 

penelitian (24 Maret 2016) 

d. Mempersiapkan instrumen pengumpulan data (4 April 2016) 

3. Tahapan Pengelolaan data Dan Analisis Data 

a. Mencari dan menghubungi responden untuk menggali data (5-13 Mei 

2016) 

b. Mengumpulkan data selengkap mungkin (13-23 Mei 2016) 

c. Mengelola, menyusun, dan menganalisis data sesuai dengan teknik 

yang telah ditentukan (24 Mei-1 Juni 2016) 

4. Tahapan Penyusunan Laporan 

a. Membuat laporan dalam bentuk skripsi utuh (1-7 Juni 2016) 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing skripsi untuk diadakan 

koreksi dan perbaikan hingga disetujui (13 Juni 2016) 

c. Mengadakan sidang munaqasah (28 Juni 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 


