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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Suatu penelitian yang berusaha mendiskripsikan 

terkait fakta yang diamati dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Strengths 

(kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats 

(ancaman) merger Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI 

Syariah menjadi BSI di BSI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1. 

Penelitian kualitatif menekankan pada kenyataan itu berdimensi jamak, 

interaktif dan pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-

individu. Penelitian ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial 

dari sudut atau perspektif partisipan. Orang-orang yang diajak untuk berbicara, 

diminta untuk memberikan data, memberikan pendapat, pemikiran, persepsi, 

observasi disebut dengan partisipan. Penelitian kuantitatif mendalami tentang 

perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif 

seperti observasi langsung, observasi partisipan, dokumen-dokumen, wawancara 

mendalam, dan teknik-teknik pelengkap. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah 

untuk menggambarkan dan mengungkapkan (to describe and explore) dan untuk 

menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain). 
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B. Lokasi Penelitian  

Lokasi Penelitian : Jl. Jend. Ahmad Yani 1 Km. 4 No. 385, Kel. Kebun 

Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kode 

POS 70235. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian atau disebut dengan istilah 

informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan 

peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan.  

Objek penelitian merujuk pada masalah atau pada tema yang diteliti (Fitrah, 

2018, hal. 152). Dalam sebuah penelitian objek penelitian sangat dipengaruhi oleh 

pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif, 

objek penelitian adalah fenomena sosial yang abstrak sehingga perlu dikaji secara 

mendalam, dengan cara melihat fakta dibalik fenomena tersebut. 

Subjek penelitian ini adalah Pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KC 

Banjarmasin A. Yani 1, yaitu bapak Muhammad Taufiqurachman sebagai Back 

Office Supervisor, bapak Nasrullah sebagai Back Office dan bapak Muhammad 

Maulana sebagai Security di BSI Kantor Cabang Bajarmasin A. Yani 1  

Objek dari penelitian ini adalah analisis bagaimana merger bank dari Bank 

BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah yang menjadi Bank 

Syariah Indonesia KC Banjarmasin A. Yani 1. 
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D. Data dan Sumber Data 

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini. sumber data penelitian ini 

adalah: 

1. Data Primer 

Data pokok yang berkaitan dengan penelitian, data primer merupakan 

sumber data yang paling utama, yaitu data yang diperoleh secara langsung di 

lapangan, seperti informan atau narasumber. Pada penelitian kualitatif data primer 

digali dengan teknik observasi dan wawancara. 

Data primer dalam penelitian ini, diperoleh melalui observasi dan 

wawancara langsung peneliti dengan Pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor 

Cabang Banjarmasin A. Yani 1 yaitu, bapak Muhammad Taufiqurachman sebagai 

Back Office Supervisor, bapak Nasrullah  sebagai Back Office, dan bapak 

Muhammad Maulana sebagai Security. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang tidak secara 

langsung diambil di lapangan, melainkan dari sumber-sumber yang sudah ada 

atau sudah pernah dibuat orang lain, misalnya: dokumen-dokumen, buku-buku, 

foto dan yang lainnya. Dalam sebuah penelitian, sumber data sekunder digunakan 

sebagai sumber data pelengkap atau dapat disebut sumber data utama (bila tidak 

tersedia narasumber) yang dalam fungsinya sebagai sumber data primer (Farida, 

2014, hal. 113). 
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Data sekunder dalam penelitian ini, diperoleh melalui beberapa media 

antara lain dari dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan analisis SWOT, 

merger, perbankan syariah, brosur dari pihak bank dan lainnya. 

3. Sumber Data 

Adapun sumber data adalah informan, yaitu orang-orang yang terlibat 

langsung dalam masalah yang diteliti, yaitu Pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) 

Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1, yaitu bapak Muhammad Taufiqurachman 

sebagai Back Office Supervisor, bapak Nasrullah sebagai Back Office, dan bapak 

Muhammad Maulana sebagai Security dan mengamati secara langsung kegiatan 

operasional yang dilaksanakan oleh BSI KC Banjarmasin. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Metode observasi merupakan suatu bentuk penelitian dimana manusia 

mengamati, menyelidiki, terhadap objek yang diselidiki, baik secara langsung atau 

tidak langsung. 

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara melihat situasi 

lapangan dan kinerja para karyawan maupun nasabah yang ada pada Unit Bank 

Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1. 

2. Wawancara 

Metode penelitian dengan tujuan tertentu, mencoba untuk menggali 

informasi dan mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang yang berbicara 

dan berhadapan muka dengan peneliti. 



55 
 

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan 

dan mengumpulkan data secara lisan dari pihak yang bersangkutan. 

Dalam penelitian ini, yang diwawancarai adalah Pihak Bank Syariah 

Indonesia (BSI) Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1, yaitu bapak Muhammad 

Taufiqurachman sebagai Back Office Supervisor, bapak Nasrullah sebagai Back 

Office dan Muhammad Maulana sebagai Security. 

3. Dokumentasi 

Pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang 

bersangkutan, untuk menjadi penunjang tambahan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini, menggunakan dokumen-dokumen atau buku-buku 

yang berkaitan dengan analisis SWOT, merger, perbankan syariah dan lainnya. 

 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1 Teknik pengolahan data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Koleksi data, yaitu tahap penyusunan data yang diperoleh menurut 

wawancara dan hasil dokumentasi 

b. Klasifikai data, yaitu tahapan pengelompokan data  

c. Editing data, yaitu pemeriksaan atau pengecekan kembali data-data 

dan kelengkapannya yang telah di peroleh 

d. Deskripsi data, yaitu tahapan menguraian data yang telah di dapat 

dalam bentuk laporan hasil penelitian 
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2 Teknik analisis data 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh 

peneliti adalah menggunakan teknik analisis SWOT dengan model matrik 

SWOT dan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Dari pengertian SWOT tersebut maka akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Faktor internal 

a. Kekuatan (Strength), yaitu kekuatan yang seperti apa yang 

dimiliki oleh BSI setelah adanya merger. Dengan mengetahui 

kekuatan-kekuatan ini maka BSI dapat dikembangkan 

sehingga bisa menjadi lebih tangguh hingga dapat bertahan 

dalam pangsa pasar dan mampu bersaing serta mencapai target 

yang telah direncanakan. 

b. Kelemahan (Weakness), yaitu kelemahan atau bisa dikatakan 

segala faktor yang tidak menguntungkan bahkan sangat 

merugikan bagi BSI setelah di merger. 

2. Faktor eksternal 

a. Kesempatan (Opportunities), yaitu berbagai peluang atau 

kesempatan yang dimiliki oleh BSI setelah merger baik itu 

dalam hal kebijakan pemerintah, adanya peraturan yang 

berlaku, kondisi perekonomian nasional atau global, minat 

nasabah. Semua hal yang dianggap dapat memberikan peluang 

bagi BSI setelah merger untuk tumbuh dan berkembang 

dimasa yang akan datang. 
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b. Ancaman (Threats), yaitu semua hal yang dapat memberikan 

kerugian bagi pihak BSI setelah di merger, seperti kuatnya 

eksistensi bank konvensional di Indonesia. 

   Analisis ini dilakukan dengan menggunakan alat kumpul data 

yaitu dengan pedoman wawancara, observasi, serta dokumentasi. 

Dengan tahapan sebagai berikut: 

1 Mengelompokkan data yang telah didapat untuk selanjutnya 

diproses 

2 Melakukan analisis SWOT  

3 Memasukkan ke dalam Matriks SWOT 

4 Menganalisis strategi-strategi dari matriks SWOT dengan metode 

Matrik TOWS 

 

G. Tahapan Penelitian 

Dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini menempuh termin-

termin menjadi berikut: 

1 Tahap dahuluan 

a. Penjajakan awal ke lokasi penelitian  

b. Konsultasi dengan dosen pembimbing 

c. Membuat judul dan desain proposal 

d. Mengajukan desain proposal ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Antasari Banjarmasin 
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2 Tahap persiapan 

a. Setelah judul disetujui, mengadakan seminar proposal dan 

membuat instrumen pengumpulan data 

b. Membuat surat izin riset ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Antasari Banjarmasin 

c. Menyampaikan surat izin riset kepada pihak yang bersangkutan 

3 Tahap pelaksanaan 

a. Menghubungi informan untuk mencari dan mengumpulkan data 

b. Menganalisis kebenaran data yang sudah di kumpulkan 

c. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing skripsi 

4 Tahap penyusunan laporan 

a. Melakukan penyusunan data yang telah di dapat dalam laporan 

b. Berkonsultasi dengan dosen pebimbing skripsi tentang hasil 

laporan penelitian yang telah disusun dan diadakan koreksi serta 

perbaikan hingga disetujui 

c. Dibawa ke sidang munaqasah skripsi untuk di uji dan 

dipertahankan.



 

 
 

 


