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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini berjenis kualitatif dalam bentuk studi lapangan (field 

research) dan wawancara kepada narasumber. Secara umum pendekatan kualitatif 

dapat digunakan untuk memberikan gambaran situasi atau kondisi pada suatu objek 

penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian studi lapangan (field 

reseacrh) ialah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara 

lebih mendalam mengenai latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi 

lingkungan sosial yang bersifat apa adanya. Penelitian lapangan merupakan studi 

mendalam mengenai objek penelitian, yang hasil dari penelitian itu dapat 

memberikan suatu gambaran yang luas mengenai objek yang sedang di teliti 

(Arikunto, 2014, hlm. 182). 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

tujuan ingin menggali informasi secara lebih mendalam yang berkaitan tentang 

Analisis Budaya Kerja Islami dalam Meningkatkan Efisiensi Kerja Karyawan 

Lazismu Kota Banjarmasin. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Lazismu kota Banjarmasin yang terletak di 

Jl. Hasanuddin HM. No. 33 Banjarmasin. Pemilihan lokasi penelitian ini karena 

Lazismu kota Banjarmasin merupakan Lazismu yang ada di Kalimantan Selatan, 

selain itu banyaknya masyarakat yang memilih bergabung di Lazismu kota 
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Banjarmasin karena keberadaan Lazismu sebagai salah satu lembaga keuangan 

yang berbasis syariah, jika dilihat lima tahun kebelakang menunjukkan terjadinya 

perkembangan yang sangat signifikan terutama di wilayah Banjarmasin. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Lazismu Kota Banjarmasin. Adapun objek 

dalam penelitian kali ini adalah mengenai budaya kerja islami dalam meningkatkan 

efisiensi kerja karyawan yang dilaksanakan Lazismu kota Banjarmasin. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama, baik melalui observasi atau wawancara langsung kepada 

responden dan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara. Data ini diperoleh dari 

perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian yang terdahulu dan 

teori pendukung yang didapat melalui buku atau website. 

2. Sumber data adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung 

yang diperoleh dari narasumber mengenai budaya kerja islami dalam 

meningkatkan efisiensi kerja karyawan yng dilaksanakan Lazismu kota 

Banjarmasin. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan dalam 

penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data 

yang relevan untuk memecahkan data dan menganalisa masalah tersebut, maka 
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cara yang ditempuh penulis adalah wawancara adalah proses dalam 

mengumpulkan informasi dengan menggunakan suatu metode tanya jawab bisa 

sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media 

telekomunikasi antara pewancara dengan orang yang diwawancarai (Sujarweni, 

2014, hlm. 31). 

F. Teknik Analisis Data 

Menurut (Arie, 2016, hlm. 12) teknis analisis data merupakan upaya 

untuk mencari dan mendata secara sistematis disertakan dengan data yang 

terkumpul. Metode analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif. Yang ditulis secara sistematis bertujuan untuk 

menggambarkan data yang diperoleh (Iqbal, 2019, hlm. 50). Analisis deskriptif 

kualitatif yaitu upaya atau langkah untuk menggambarkan secara naratif, 

deskriptif atau tabulasi terhadap data yang diperoleh yang diawali dengan 

mengumpulkan, menyusun dan menyeleksi data, lalu data-data yang terkumpul 

tersebut dianalisa serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. 

Ada beberapa prosedur yang digunakan dalam menganalisis data pada 

penelitian ini yakni meliputi :  

1. Reduksi Data 

Reduksi data dalam hal ini ialah merangkum bahan penelitian dan hanya 

memfokuskan pada hal-hal yang penting saja serta membuang bahan yang tidak 

diperlukan dalam penelitian. Reduksi data dalam hal ini mempunyai tujuan 
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untuk memberikan gambaran yang jelas dan memberikan kemudahan bagi 

peneliti dalam melakukan pengumpulan data penelitian.  

2. Penyajian Data 

Dalam tahap penyajian data ini, peneliti akan menguraikan semua konsep teori 

yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian. Oleh karena itu, data-

data lapangan seperti yang berupa hasil observasi, wawancara dan dokumen-

dokumen akan di analisis lebih lanjut sehingga nantinya akan memunculkan 

suatu gambaran mengenai budaya kerja islami dalam meningkatkan efisiensi 

kerja karyawan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Setelah semua data terkumpul, maka peneliti akan memberikan kesimpulan yang 

sudah di dapat dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan oleh 

peneliti (Iqbal, 2019, hlm. 52). 

 


