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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, dan Pendekatan  Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian 

yang dilakukan di tempat atau lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan, dengan mengambil pendekatan penelitian berupa penelitian deskriptif 

kualitatif, yakni penelitian yang menggambarkan bagaimana Penerapan Budaya 

Organisasi Pada Karyawan Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin.  

 

B. Lokasi Penelitian  

Adapun penelitian ini mengambil lokasi pada Bank BRI Syariah KCP. Kayu 

Tangi Banjarmasin. yang beralamat di jalan Sultan Adam No 13A, Antasan Kecil 

Timur, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 70123. 

Alasan penulis megambil lokasi penelitian pada Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi 

Banjarmasin yaitu dikarenakan Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin 

mempunyai Budaya Kerja yang dibuat untuk menyeragamkan dan mempersatukan 

perbedaan dengan motto “ Bank BRI Syariah Bersama Wujudkan Harapan Bersama”. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Karyawan Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi 

Banjarmasin, terdiri dari 1 pimpinan dan 8 karyawan. 
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Objek penelitian ini adalah tentang Penerapan Budaya Organisasi pada 

Karyawan Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin.   

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara  

Wawancara yaitu suatu proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh 

setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan, dimana arah pembicaraan 

mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan 

kepercayaan sebagai landasan utama dalam proses memahami. Jenis 

wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka yaitu dimana para 

subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui 

pula apa maksud wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara berhadapan 

secara langsung dengan pimpinan dan karyawan yang bekerja di Bank BRI 

Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data penelitian 

melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa 

dokumen tertulis maupun dokumen terekam. 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada analisa kualitatif yaitu dengan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun penjelasannya 

adalah sebagai berikut. 

a. Reduksi data 

Reduksi data, yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dalam proses reduksi data, peneliti melakukan 

pemilihan data terhadap data dengan memilih hal-hal yang pokok, dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mana yang dibuang, mana yang 

merupakan ringkasan. 

b. Penyajian data 

Yang di maksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi 

yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan yang di ambil dari penelitian haruslah didasarkan atas hasil 

yang diperoleh dari analisis data yang telah dilakukan. Dengan kata lain, 

penarikan kesimpulan didasarkan atas data bukan atas angan-angan/keinginan 

peneliti. 

 


