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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilingkungan tertentu. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi langsung ke lapangan untuk 

memperoleh data yang konkrit dengan melakukan wawancara langsung dengan 

informan. Penulis meneliti dalam bidang apa UNISKA bekerjasama dengan Bank 

BNI Syariah, kendala yang dihadapi UNISKA selama bekerjasama dengan Bank 

BNI Syariah dan faktor-faktor yang memengaruhi UNISKA bekerjasama dengan 

Bank BNI Syariah. 

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif yakni 

penelitian yang berusaha untuk menjelaskan data yang diperoleh mengenai alasan-

alasan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari memilih 

Bank BNI Syariah. Kemudian data-data tersebut dianalisis untuk mendapatkan 

kesimpulan yang benar dan akurat secara apa adanya dengan berbentuk kata-kata 

bukan angka-angka, dan kalaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai 

penunjang(Danim, 2002,hlm.51). 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah pada Universitas Islam Kalimantan Muhammad 

Arsyad Al-Banjari Kota Banjarmasin yang beralamat di Jalan Adhiyaksa No. 02 

Kayu Tangi, sungai Miai Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

a. Data primer 

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh 

langsung dari subjek penelitian. Peneliti akan mewancarai informan secara 

langsung untuk menggali informasi mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi Universitas Islam kalimantan Muhammad Arsyad Al-

Banjari memilih Bank BNI Syariah sebagai mitra kerja. 

b. Data sekunder 

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh 

dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek 

penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau 

data laporan yang tersedia(Azwar, 2005, hlm.91). Data sekunder yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah surat kerjasama antara pihak 

UNISKA dengan Bank BNI Syariah dan lampiran foto saat melakukan 

wawancara dengan informan. 

2. Sumber Data 

Yang disebut dalam sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau 

wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut 

informan(Arikunto, 2002, hlm.107). 

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketuayayasan, 

bendaharayayasanUniversitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-
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Banjaridanwakil rektor II selaku pengelola bagian keuangan di Universitas 

Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjarisertakepala biro 

keuangandankepegawaian. 

 
D. Tekhnik Pengumpulan Data 

Adapun data yang dikumpulkan dalam penyusunan proposal ini penulis 

memperoleh dari dua sumber: 

1. Wawancara yaitu tekhnik pengumpulan data dengan interview pada satu 

atau beberapa orang yang bersangkutan, dengan melakukan pernyataan 

terbuka dan langsung kepada para informan sehingga diperoleh data-data 

yang diperlukan. 

Wawancara digunakan karena telah mengetahui informasi apa yang ingin 

diperoleh sehingga menggunakan pedoman wawancara yang berisikan garis 

besar dari permasalahan pokok yang diteliti agar wawancara yang sedang 

berlangsung dapat lebih terfokus dengan topik yang diteliti. Penulis ingin 

mengatahui hal-hal yang berkaitan dengan alasan-alasan Universitas Islam 

Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari memilih Bank BNI Syariah 

sebagai mitra kerjanya secara lebih mendalam dengan jumlah informan yang 

sedikit. Disini penulis mewawancarai empat orang informan. Informan 

tersebut yaitu ketua yayasan, bendahara yayasan, wakil rektor II dan kepala 

biro bagian keuangan dan kepegawaian. 

2. Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang meghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan yang diteliti sehingga 

diperoleh data yanglengkap, sah, dan bukan berdasarkan pemikiran(Tanzeh, 
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2009, hlm.62). Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang 

yang lebih luas mengenai pokok penelitian.meghasilakn catatan-catatan 

penting berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data 

yang lengkap yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian data 

yang tersedia berbentuk surat-surat maupun laporan studi dokumenter yang 

dimaksud ialah pengeumpulan data penelitian yang dilakukan melalui sumber 

data dari sejumlah buku dan dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai 

relevansi dengan tema penelitian. Dokumen dapat membantu dalam 

menyusun teori dan melakukan validasi data. 

 
E. Tekhnik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Dalam tekhnik pengolahan data dijelaskan dengan langkah-langkah 

atau proses yang dilakukan oleh penulis dalam mengolah data-data untuk 

keperluan dalam melakukan penelitian ini, adapun langkah-langkah yang 

perlu dilakukan dalam pengolahan data yaitu: 

a. Editing yaitu mengecek dan mengoreksi data yang terkumpul dari hasil 

wawancara bahasa lisan untuk diolah dalam bentuk paparan bahasa tulisan 

serta mengkoreksi kekurangannya. 

b. Deskripsi yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang 

telah terhimpun dalam uraian yang sistematis. 

2. Teknik Analisis Data 

Setelah data selesai diolah, maka langkah selanjutnya adalah 

menelaah, mengelompokkan, sistematis, menafsirkan, dan memverifikasi data 
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agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dam ilmiah. Data yang 

penulis analisis adalah data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Setelah diolah 

dan diuaraikan  maka peneliti akan menelaah secara dalam data yang 

diperoleh dari hasil lapangan dibahas secara lebih jauh lagi dengan mengacu 

kepada landasan teoritis. 

 
F. Tahapan Penelitian 

1. Tahapan penduhulan 

Pada tahap ini penulis mempelajari masalah yang ingin diteliti 

selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal yang kemudian 

dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuan untuk 

dimasukkan pada biro skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan dengan cara wawancara dan 

observasi kepada informan dan informasi serta mengumpulkan dokumen-

dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 

3. Tahapan Pengolahan dan analisis Data 

Setelah semua data dikumpulkan, kemudian data tersebut diolah 

dengan menggunakan teknik editing, klasifikasi, dan deskripsi selanjutnya 

data tersebut dianalisis secara kualitatif. 

4. Tahapan Penyusunana Laporan 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian dengan bimbingan 

dan koreksi dari dosen penasehat demi tercapainya hasil yang diinginkan. 
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Selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi dan setelah disetujui maka 

dilakukan pengadaan yang kemudian di munaqasyahkan. 




