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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian  

Bahwasanya waktu yang digunakan  penulis dalam melakukan penelitian 

ini yaitu selama 2 bulan karena disesuaikan dengan permasalahan yang 

diteliti dan informasi serta data yang akan diperoleh dari tiap-tiap subjek 

penelitian tersebut.  

2. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di kota Palangka Raya, terkhusus kepada 

sarjana ekonomi syariah yang bekerja pada bank konvensional seperti Bank 

BRI dan Bank Mandiri Cab. Palangka Raya.    

B. Pendekatan, Objek, dan Subjek Penelitian 

1. Pendekatan penelitian 

Didalam pendekatan penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan 

atau field research yang artinya penelitian ini dilakukan langsung 

dilapangan.
51

 Dalam penelitian lapangan atau field research dan pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, 

yaitu berupa kata tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan pelaku 

yang diamati.
52

 Bahwasanya pendekatan penelitian ini digunakan dalam 

penelitian bertujuan agar peneliti dapat mengetahui dan selanjutnya dapat 
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mendeskripsikan mengenai apa yang menjadi motivasi sarjana ekonomi 

syariah secara luas dan terperinci serta berusaha mengungkapkan data-data 

tentang motivasi sarjana ekonomi syariah bekerja dibank konvensional. 

2. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek yang diambil dari penelitian ini yaitu mengenai motivasi sarjana 

ekonomi syariah bekerja di bank konvensional di kota Palangka Raya. Bahwa 

didalam menentukan penelitian ini digunakan teknik purposive sampling. 

Dimana purposive sampling itu sendiri yaitu peneliti dapat memilih 

responden untuk dijadikan informan utama dalam pengambilan data 

dilapangan. Tujuan dari teknik ini yaitu untuk menentukan subjek yang sesuai 

dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sedangkan subjek 

dalam penelitian ini adalah para sarjana ekonomi syariah yang bekerja pada 

bank konvensional di Palangka Raya. Dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Lulusan Ekonomi Syariah.  

2. Bekerja pada Bank Konvensional. 

3. Minimal telah bekerja 1 tahun pada bank konvensional. 

C. Penentuan Latar Penelitian 

Bank Umum di Indonesia ada 2 yaitu bank yang melakukan kegiatannya 

secara konvensional dan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.  Kedua bank 

ini memiliki peranan yang sama yaitu sebagai lembaga intermediasi bagi 

masyarakat baik dalam menyimpan dana masyarakat hingga menyalurkan dana 

tersebet ke masyarakat. Semakin berkembangnya zaman bank yang berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah juga banyak mulai bermunculan.  
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Sehingga dalam mendukung hal ini banyak universitas yang  membuka 

program studi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perbankan syariah 

demi profesionalitas dalam menjalan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan 

tersebut. Sehingga dapat membantu bank syariah semakin maju serta menciptakan 

sumber daya insani yang berkompeten dibidang tersebut. Sehingga penerapan 

prinsip-prinsip syariah pada bank syariah dapat berjalan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentsi. Wawancara 

yang merupakan teknik utama yang digunakan  dalam penelitian ini sedangkan 

observasi dan dokumentasi merupakan teknik pendukung dalam pengumpulan 

data dari penelitian ini.  

1. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses 

tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari 

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.  

Kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses 

tanya jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-

pihak terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses 

dialog sedang berlangsung. Di dalam teknik wawancara penelitian  yaitu 

peneliti langsung mengadakan pembicaraan kepada responden atau subjek 

penelitian yang akan diteliti, sehingga dengan cara ini peneliti dapat secara 



33 
 

langsung mendapatkan informasi data secara jelas dan pasti.
53

 Untuk 

mencapai tingkat pemahaman yang tinggi penulis memerlukan cara 

penggalian data yang handal dengan menggunakan teknik wawancara 

mendalam (in depht interview). Dengan wawancara mendalam ini bisa digali 

apa yang tersembunyi disanubari seseorang, baik yang menyangkut masa 

lampau, masa kini, maupun masa depan.
54

  Teknik ini digunakan untuk 

mencari data secara langsung ke subjek penelitian, data yang dikumpulkan 

antara lain berkaitan dengan : 

a. Motivasi sarjana ekonomi syariah bekerja pada bank konvensional. 

b. Faktor-faktor yang membuat sarjana ekonomi syariah bekerja pada bank 

konvensional. 

c. Hubungan antar karyawan lainnya untuk membentuk kerjasama yang 

baik. 

2. Observasi 

Observasi sebagai alat pengumpulan data harus sistematis artinya 

observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan 

tertentu sehingga dapat di ulang kembali oleh penelitian lain. Selain itu hasil 

observasi itu harus memberi kemungkinan untuk menafsirkannya secara 

ilmiah.
55

 Hal yang ingin digali dari teknik obsevasi ini yaitu: 

a. Pekerjaan itu sendiri. 

b. Disiplin dalam bekerja. 
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Berikut langkah-langkah observasi di dalam penelitian ini, penulis 

terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan 

dengan penyampaian surat pengantar penelitian dari Institut Agama Islam 

Negeri Palangka Raya kepada Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi 

dan Teknologi Kota Palangka Raya dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Tahap awal, peneliti melihat adanya permasalahan di lapangan tentang 

sarjana ekonomi syariah yang bekerja pada bank konvensional yang 

menggunakan sistem bunga, yang mana di dalam Islam sistem bunga 

yang ditetapkan oleh perbankan konvensional itu adalah riba yang di 

dalam Islam tidak diperbolehkan. Tetapi dalam praktiknya di lapangan 

ada sarjana ekonomi syariah yang bekerja pada bank konvensional. 

Sehingga penulis ingin melakukan penelitian tentang motivasi sarja 

ekonomi syariah bekerja pada bank konvensional serta apa pandangan 

Islam tentang sarjana ekonomi syariah yang bekerja pada bank 

konvensional.  

2) Tahap kedua, peneliti datang ke Kantor Badan Penelitian, 

Pengembangan, Inovasi dan Teknologi Kota Palangka Raya untuk 

meminta surat mohon izin penelitian, kemudian bagian pengawai kantor 

memberitahukan bahwa surat akan di proses dalam beberapa waktu 

untuk mendapatkan persetujuan dari kepala Badan Penelitian, 

Pengembangan, Inovasi dan Teknologi Kota Palangka Raya. 

3) Tahap ketiga, penulis mencari informasi tentang sarjana ekonomi 

syariah yang bekerja pada bank konvensional. Berdasarkan observasi 
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penulis menetapkan 3 subjek penelitian yang di jadikan narasuber di 

dalam penelitian yang berinisial NH, KH dan LS 

4) Tahap keempat, penulis melakukan wawancara kepada para subjek 

penelitian yang telah di tetapkan dalam observasi. 

5) Tahap kelima, penulis melakukan pemaparan data berdasarkan hasil 

wawancara, serta melakukan analisis dan menarik kesimpulan.  

3. Dokumentasi 

Penelitian ini juga menggunakan dokumentasi. Dokumen merupakan 

catataan peristiwa yang sudah berlalu.
56

 Teknik dokumentasi adalah mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.
57

 Dengan menggunakan teknik 

dokumentasi ini juga dapat melengkapi data-data memperkuat keakuratan 

data yang kita miliki. 

a. Tempat subjek penelitian bekerja 

b. Data kota Palangka Raya  

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Pengabsahan data ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data. 

Triangulasi data itu sendiri yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembandingkan terhadap data itu.
58

 Taknik tringulasi data ini digunakan 

dengan cara membandingkan hasil data yang diperoleh dari beberapa metode 
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pengumpulan data yang pakai penulis yaitu wawacara, observasi, dan 

dekomentasi.  

Dalam analisis data tentunya memerlukan beberapa tahapan yang perlu 

dilakukan begitulah menurut milles dan hubberman yang mendeskripsikan bahwa 

teknik analisis  data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan beberapa tahap 

sebagai berikut:
 59

   

1. Data collection  adalah pengumpulan data materi dengan analisis data, data 

tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data, tanpa pemilihan. 

Dilakukan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan kajian 

penelitian ini sebanyak mungkin.  

2. Data reduction atau pengurangan data adalah data yang diperolah atau 

dikumpulkan dari penelitian dan setelah dideskripsikan apa adanya, maka 

data yang diperolah dianggap kurang valid akan dihilangkan dan tidak 

dimasukkan kedalam pembahasan.  

3. Data display atau penyajian data adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan dari hasil penelitian dideskripsikan secara ilmiah oleh peneliti 

tanpa menutup-nutupi kekurangan.  

4. Data conclusion drawing/verifying atau menarik kesimpulan dan verifikasi, 

yakni melakukan analisis data dengan melihat kembali pada reduksi data dan 

penyajian data sehingga kesimpulan yang disimpulkan dari pengumpulan dan 

pengamatan tidak menyimpang dari data yang dianalisis.  
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