BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research).
“Penelitian Lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dalam
kancah kehidupan yang sebenarnya, seperti di sekolah, di lingkungan keluarga, dan
di dalam masyarakat”. (Ridhahani, 2020, hlm. 21).
Penelitian lapangan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan, kelokasi
penelitian yang ingin di teliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan yang
berkaitan dengan Strategi Penyiapan Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah
Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari
Banjarmasin.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian disini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif,
penyajiannya dilakukan secara apa adanya dengan paparan pernyataan-pernyataan
yang bersifat kualitatif.
“Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian secara lebih rinci atau
membedakannya dengan fenomena yang lain”. (Rasimin, 2018, hlm. 12).
“Penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati”.
(Rahmadi, 2011, hlm. 14).
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B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini bertempat di kampus UIN Antasari Banjarmasin, pada
salah satu fakultas yang ada, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada jurusan
Perbankan Syariah.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin beralamat di
“Jl. Jend. Ahmad Yani KM. 4,5, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Tim., Kota
Banjarmasin Kalimantan Selatan 70235”. (Febi Uin Antasari, 2021, Chap. 1).

C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini yaitu pihak jurusan Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Dalam hal ini yaitu dosen
pengajar, pengelola jurusan Perbankan syariah, dan pihak-pihak lain yang dapat
menambah data yang diperlukan.
2. Objek Penelitian
Objek dari penelitian ini adalah Strategi Penyiapan Sumber Daya Manusia
Perbankan Syariah Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Antasari Banjarmasin.
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D. Data dan Sumber Data
1. Data:
“Menurut Silalahi (2010:280), data merupakan hasil pengamatan dan pengukuran
empiris yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik dari suatu gejala tertentu”.
(Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, 2019, hlm. 29).
Data yaitu informasi-informasi yang terkait dengan pokok penelitian ini.
2. Sumber Data
Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini yaitu:
a. Informan
“Informan yaitu orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun
orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti atau pewawancara mendalam”.
(Fitrianto Wahyu, 2018, hlm. 3).
Informan merupakan pihak yang dapat memberikan keterangan dan
informasi tentang data yang diperlukan peneliti terkait dengan penelitian yaitu
dosen, staff karyawan, pengelola jurusan Perbankan Syariah dan pihak-pihak lain
yang dapat menambah data yang diperlukan UPKK.
b. Dokumentasi
“Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah
pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diperlukan
penulis (Usman dan Akbar, 2001: hlm. 73)”. (Husnul Khotimah, 2020, hlm. 48).
Dokumentasi peneliti baik berupa data yang sudah ada atau data yang
disimpan dalam bentuk arsip, pembukuan ataupun data catatan penting lainnya
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yang disimpan oleh jurusan Perbankan Syariah, dan telah dipublikasikan. Sebagai
data tambahan untuk memperkuat sumber data.

E. Metode Pengumpulan data
Adapun teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data penelitian
ini yaitu:
1.

Wawancara

“Wawancara adalah suatu Teknik yang digunakan untuk mendapatkan
jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak, tanpa memberi
kesempatan kepada responden untuk mengajukan pertanyaan”. (Suraijiah,
2014, hlm. 137).
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan wawancara
terstruktur.
“Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan
menggunakan pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang sudah
dipersiapkan terlebih dahulu”. (Rahmadi, 2011, hlm. 75).
Peneliti

memberikan

pertanyaan-pertanyaan

dengan

menggunakan

pedoman wawancara. Wawancara dilakukan peneliti dengan dosen, staff karyawan,
pengelola jurusan Perbankan Syariah serta pihak yang dikatakan dapat memberikan
sumber data terkait penelitian.
2.

Dokumentasi

“Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah
pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang
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diperlukan penulis (Usman dan Akbar, 2001: hlm. 73)”. (Husnul Khotimah,
2020, hlm. 48).
Dokumentasi disini yaitu pengumpulan data-data serta dokumen Jurusan
Perbankan Syariah yang terkait dengan Strategi Penyiapan Sumber Daya Manusia
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.

F. Teknik Pengolahan Data
Setelah terkumpulnya data-data yang diinginkan maka tahap selanjutnya
dilakukan pengolahan data dengan teknik-teknik berikut:
1.

Koleksi
Koleksi yaitu pengumpulan data-data yang diperlukan penulis dalam

pembahasan penelitian.
2.

Reduksi Data

“Data Reduction refers to the process of selecting, focusing, simplifying,
abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes
or transcription”. (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1994, hlm.
24).
“Reduksi

data

mengacu

pada

proses

memilih,

memfokuskan,

menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data yang muncul dalam
catatatan lapangan atau transkripsi tertulis”. (hasil terjemah dari google
translate).
Reduksi data disini yaitu memilih data, memfokuskan, menyederhanakan,
mengabstraksi, dan mengubah data yang muncul dalam catatatan lapangan atau
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transkripsi tertulis baik yang diperoleh dari dokumentasi ataupun data pendukung
lainnya terkait dengan penelitian.
3.

Penyajian Data

“Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun,
sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks
naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan”.
(Ahmad Rijali, 2018, hlm. 14).
Penyajian data oleh peneliti berupa penyusunan terhadap kumpulan data
informasi yang diperoleh dilapangan berupa catatan lapangan, dokumentasi, tabel,
dan gambar.
4.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

“Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing). Penarikan kesimpulan disini
dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari
pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan
alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang
diperoleh peneliti”. (Alfi Haris Wanto, 2017, hlm. 42).
“Tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi
data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan
berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan
data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut
sebagai verifikasi data”. (Rahmad Sahid, 2011, Chap.1).
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Penarikan kesimpulan oleh peneliti yaitu dilakukan dari mengumpulkan
data yang diperoleh terkait dengan penelitian lalu memahami, mencatat keteraturan
penjelasan, dan alur sebab akibat, kemudian pada tahap akhir keseluruhan data
disimpulkan.

G. Teknik Analisis Data
Setelah melakukan pengolahan data selanjutnya dilakukan penganalisisan
data dengan analisis kualitatif dan dibahas lebih mendalam agar lebih jelas.

H. Tahapan Penelitian
Ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam penelitian ini agar menjadi
sebuah karya tulis ilmiah. Adapun tahapan yang harus ditempuh yaitu:
1.

Tahapan Pendahuluan
Pada tahapan pendahuluan ini peneliti akan melakukan penjajakan awal dan

mengamati langsung ke tempat yang menjadi objek dalam penelitian ini.
Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dan meminta arahan serta
masukan-masukan terkait penelitian. Setelah dilakukan beberapa kali perbaikan,
akhirnya mendapatkan persetujuan untuk dapat diajukan ke Biro Skripsi FEBI UIN
Antasari Banjarmasin. Setelah di ajukan judul diterima dengan syarat perubahan
judul dengan surat penetapan judul dan pembimbing Skripsi yaitu Dr. H. Sukarni,
M.Ag. (pembimbing I) dan H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., MSI. (pembimbing II)
pada tanggal 28 juni 2019, lalu dilakukan perbaikan kembali dan kemudia
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penetapan waktu untuk mengadakan ujian proposal dan diseminarkan pada tanggal
7 Agustus 2019.
2.

Tahapan Pengumpulan Data
Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data-data terkait

dengan penelitian yang dilakukan pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin sesuai dengan metode
penelitian yang sudah ditentukan. Sebelum melakukan riset, beberapa perbaikan
dilakukan untuk penyesuaian terhadap perubahan judul pada hasil seminar ujian
proposal, lalu di setujui oleh pembimbing I dan II, kemudian mengajukan surat
perubahan judul ke Biro, surat penetapan perubahan judul dikeluarkan pada tanggal
21 September 2021. Selanjutnya mengajukan surat izin riset. Riset dilakukan
dengan persetujuan dari pihak terkait dilakukannya penelitian ini yaitu jurusan
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.
Riset dilakukan selama dua bulan sejak tanggal 27 September 2021 s/d 26
November 2021 sesuai dengan surat izin riset yang dikeluarkan oleh pihak terkait.
3.

Tahap Pengolahan dan Analisis Data
Pada tahap ini, apabila data yang dibutuhkan sudah terkumpul peneliti akan

melakukan pengolahan dan penganalisisan data sesuai dengan metode pengolahan
data yang telah dipilih. Kemudian dikonsultasikan kembali pada dosen pembimbing
I dan pembimbing II untuk tahapan penyempurnaan dan perbaikan, baik dalam
pengolahan, penganalisisan data dll.
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4.

Tahapan Penyusunan Laporan
Pada tahap berikutnya, akan memuat hasil laporan dari penelitian yang

dilakukan, lalu disusun berdasarkan sistematika penulisan. Lalu dikonsultasikan
kembali pada dosen pembimbing I dan pembimbing II dengan lampiran berupa
catatan konsultasi skripsi, pembimbingan mengenai dalam tahapan penyempurnaan
hingga layak untuk dikatakan sebagai karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dan
siap untuk dimunaqasahkan.

