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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). (Supardi, 2005, hlm. 34) yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

dengan cara penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data 

yang diperlukan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif menurut Strauss 

dan Corbin (1997), yang di maksud dengan penelitian kualitatif adalah 

pendekatan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak 

dapat di peroleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-

cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). (Sujarweni, 2015, hlm. 11)  

  

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah BMT-UGT Sidogiri 

Indonesia Cabang Banjarmasin, sebagai salah satu BMT yang ada di Provinsi 

Kalimantan Banjarmasin, yang terletak di jalan Veteran Sungai Bilu No.101, 

Melayu, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70236. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian ini adalah 1 orang pengelola BMT-UGT Sidogiri 

Indonesia Cabang Banjarmasin  

2. Objek penelitian adalah sarana atau tujuan utama penelitian. Objek dalam 

penelitian ini adalah mengenai strategi pengembangan sumber daya 

manusia dan kendala pihak BMT dari strategi pengembangan sumber daya 

manusia pada BMT -UGT Sidogiri Indonesia Cabang Banjarmasin. 

 

D. Data dan Sumber Data  

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi: 

a. Identitas informan 

b. Bagaimana Strategi yang di hadapi dalam pengembangan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) dalam upaya meningkatkan kinerja 

karyawan pada BMT-UGT Sidogiri Indonesia Cabang Banjarmasin. 

c. Apa kendala-kendala pengembangan kualitas sumber daya manusia 

(SDM) dalam upaya meningkatkankinerja karyawan pada BMT-UGT 

sidogiri indonesia cabang banjarmasin 

d. Gambaran umum lokasi penelitian. 

 

 

 

2. Sumber Data 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara langsung kepada kepala cabang BMT-UGT Sidogiri 

Cabang Banjarmasin orang yang dianggap kompeten dalam 

memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. 

b. Dokumen adalah data penunjang seperti buku-buku referensi, artikel 

ilmiah terkait, jurnal dan data-data tertulis lainnya yang mendukung 

penelitian ini. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis 

adalah sebagai berikut: (Suwandi, 2008 , hlm. 158) 

a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau 

beberapa orang bersangkutan. (Tanzeh, 2009, hlm. 62) Dengan melakukan 

pertanyaan terbuka dan langsung kepada satu informan, sehingga diperoleh 

data-data yang diperlukan penulis. 

b. Dokumentasi, yaitu suatu cata pengumpulan data-data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

sehingga diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan 

perkiraan. 
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F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data-data yang diperlukan sudahdi dapatkan dan terkumpul, 

maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut yang megunakan teknik-

teknik penulis adalah sebagai berikut: 

a. Editing (penyeleksian), yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali 

kelengkapan, kejelasan, kesempurnaan data yang diperoleh di lapangan 

sehingga diperoleh data yang valid. 

b. Deskripsi yaitu menguraikan data dan menyususun kembali data yang 

telah terhimpun dalam uraian yang sistematis. 

c. Interpretasi yaitu memahami dan memberikan penafsiran serta 

penilaian dari hasil penelitian sehingga terlihat jelas makna seluruh 

data.  

2. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

ucapan atau tulisan dan prilaku orang-orang yang diamati (Sujarweni, 2015, 

hlm. 11) 
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G. Tahapan Penelitian 

Untuk mencapai hasil yang di harapkan dalam penelitian ini maka penulis 

menempuh beberapa tahapan, yaitu: 

1. Tahapan pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis melakukan pengenalan awal dengan observasi 

yaitu mengamati langsung objek yang akan di teliti, kemudian menyusunnya 

dalam bentuk proposal setelah itu dikonsultasikan Dosen pembimbing I yaitu 

Dr. Syaugi Mubarak Seff, M.A dan Dosen Pembimbing II yaitu Lutpi Sahal, 

SHI, MSI dan di konsultasikan dengan Biro Skripsi untuk di setujui dan 

selanjutnya di seminarkan. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Penulis berusaha mengumpulkan data yang di perlukan dengan teknik-

teknik pengumpulan data di -UGT Sidogiri Indonesia Cabang Banjarmasin 

dengan mengajukan surat permohonan ijin riset ke pihak BMT setelah itu di 

setujui kemudian melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait 

data yang diperlukan dan hal-hal yang terkait dengan bahasan skripsi. 

3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data  

Setelah semua data yang di perlukan terkumpul kemudian diolah sesuai 

dengan teknik pengolahan Data, kemudian dianalisis secara objektif. 

4. Tahap Penyusunan Laporan Akhir 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh 

sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaanya, maka 
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dikonsultasikan lebih lanjut kepada Dosen Pembimbing I yaitu Dr. Syaugi 

Mubarak Seff, M.A dan Dosen Pembimbing II yaitu Lutpi Sahal, SHI, MSI. 

Sehingga di anggap baik dan layak dijadikan sebuah karya ilmiah dalam 

bentuk skripsi yang siap untuk dimunaqasyahkan. 

 


