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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian 

kualitatif dengan analisis dekriptif.  Menurut Mulyana, metodologi
53

 adalah suatu 

pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian. Deskriptif ialah penelitian 

yang menuturkan pemecahan masalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian 

ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara fokus, mendalam dan 

komprehensif mengenai strategi manajemen hubungan nasabah PT. Pegadaian 

(Persero) Kanwil II Pekanbaru dalam meningkatkan kepuasan nasabah. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif menurut 

Moleong
54

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah II 

Pekanbaru, Jl.Arifin Ahmad No. 09, Pekanbaru-Riau. Pelaksanaan penelitian ini 

dilakukan setelah diseminarkannya proposal dan dalam kurun waktu 3 bulan. 
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C. Sumber Data Penelitian 

1. Sumber Data Primer,menurut Arikunto
55

 adalah data dalam bentuk verbal 

atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau prilaku yang 

dilakukan oleh subjek yang dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang 

berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden 

secara langsung. Sebagai data premier dalam penelitian ini
56

 adalah hasil dari 

wawancara, observasi, dokumentasi penulis dengan manajemen hubungan 

nasabah PT Pegadaian (Persero) Kantor WilayahII Pekanbaru. 

2. Sumber Data Sekunder, menurut Arikunto
57

 adalah data yang diperoleh 

dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Sebagai data 

sekunder dalam penelitian ini ialah dokumen-dokumen serta arsip yang ada 

tentang PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah II Pekanbaru. 

 

D. Informan Penelitian 

Menurut Moleong, pengertian informan
58

 adalah orang yang dimanfaatkan 

untuk memeberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan 

memberikan pandangan dari segi orng dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, 

proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian. 

1. Informan Utama 

Informasi penelitian diperoleh dari Pemimpin Wilayah dan bagian OHC PT 

Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah II Pekanbaru. 

2. Informan Pelengkap  

Informasi penelitian diperoleh dari Humas dan Pemimpin CabangCP Panam 

yang bertugas di PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah II Pekanbaru. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam metodologi penelitian kualitatif, ada berbagai metode pengumpulan 

data atau sumber yang biasa digunakan.Terknik pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif terdari dari
59

: 

1. Observasi lapangan yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu panca indra 

lainnya.  

2. Wawancara mendalam yaitu teknik mengumpulkan data atau informasi 

dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data 

lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan frekuensi tinggi 

(berulang-ulang) secara intensif. 

3. Dokumen yaitu data penelitian naturalistik diperoleh dari sumber bukan 

manusia, diantaranya dokumen dan bahan statistik. Dokumen terdiri atas tulisan 

pribadi, seperti buku harian, surat-surat, dan dokumen resmi. 

Berdasarkan manfaat empiris
60

, metode pengumpulan data kualitatif yang 

paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis 

data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan metode pengumpulan data kualitatif, seperti wawancara, observasi, 

dan dokumentasi yang diperoleh di PT Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru. 

 

F. Validitas Data 

Proses kerja penelitian sebagai kerja ilmiah, apakah dalam ilmu eksakta 

atau ilmu sosial, memutlakkan objektivitas. Sebuah proses kerja ilmiah disebut 

memenuhi kriteria objektivitas jika persyaratan kesahihan (validitas) dan 

keterandalan (reabilitas) terpenuhi. 

Dalam penelitian kualitatif
61

, objektivitas dipertentangkan dengan 

subjektivitas. Data yang didasarkan atas pengalaman atau pengamatan seorang 
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individu dianggap bersifat subjektif. Analisis triangulasi
62

 adalah menganalisis 

jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris yang 

tersedia(sumber data lainnya). Penelitian ini bersifat kualitatif maka penerapan 

yang digunakan harus valid dan mempunyai bukti-bukti yang kuat tidak ada 

rekayasa. 

Kesahihan (validitas) dan keterandalan (reabilitas) pada penelitian 

kualitatif disebut juga keabsahan data sehingga instrumen atau alat ukur yang 

digunakan akurat dan dapat dipercaya. 

Untuk kevaliditasan data ini peneliti menggunakan analisis triangulasi data 

yang mana menganalisis jawaban dan meneliti kebenaranya dengan data empiris. 

Dan untuk mendapatkan dan meningkatkan kevalidtasan data maka peneliti akan 

menggunakan pengambilan data yang akan menggabungkan beberapa teknik 

pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

 

G. Teknik Analisi Data 

Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun 

berarti menggolongkannya dalam pola, tema, atau kategori. Analisis data 

merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannyake dalam suatu 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar. 

Teknik analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-

kata atau gambar daripada angka-angka yang diperoleh melalui wawancara 

mendalam maupun observasi, hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari 

data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. 

Prinsip pokok analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data 

yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai 

makna.
63
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Dengan penjelasan diatas maka peneliti menggunakan teknik analisis data 

deskriptif-kualitaif yang mana menjelaskan dan menggambarkan permasalahan 

yang diteliti dalam bentuk kalimat yang diperoleh dari wawancara, observasi dan 

dokumentasi sehingga ditemukan pemahaman yang jelas mengenai strategi 

manajemen hubungab nasabah dalam meningkatkan loyalitas nasabah di PT 

Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru. 

 


