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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara ilmiah.
32

 Metodologi penelitian 

menyangkut masalah kerjanya, yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang 

menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, meliputi prosedur penelitian dan 

teknik penelitian.
33

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini berjenis kualitatif ,sedangkan pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif  kualiatif. Yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, 

berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di 

masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu 

ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran 

tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.
34

 

 

B. Lokasi dan waktu penelitian 

Lokasi Penelitian ini bertempat di  PT. Pegadaian (Persero) Syariah 

Subantras, Jl. HR Subantras Km 10,5 Panam, Pekanbaru Provinsi Riau. 

Sedangkan waktu penelitian ini selama 11 (Sebelas) bulan, terhitung dari Juni 

2016 sampai April 2017. 
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C. Sumber Data 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber pertamanya terkait dengan penelitian ini, data primer 

didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan penelitian 

dan berpedoman pada observasi yang dilakukan secara berkala.
35

 

2. Sumber Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, Sumber data sekunder diperoleh atau 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber 

yang telah ada. Data ini diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-

laporan penelitan terdahulu, atau bisa juga dari observasi, laporan-laporan 

pendukung serta dokumentasi mulai dari dokumen kantor, foto-foto, dan 

bahan-bahan tertulis yang sangat membantu penelitian ini. sumber 

sekunder penelitian ini diperoleh dari observasi, berbagai bentuk laporan-

laporan pendukung yang telah ada, perpustakaan serta foto-foto dan 

bahan-bahan tertulis yang telah ada.
36

 

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek 
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penelitian.
37

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan penelitian 

sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang kepala cabang 

bernama Netty Yusda beliau ini menjadi pemimpin sudah 16 tahun di 

Pegadaian Konvensional dan 3 tahun di Pegadaian (Persero) Syariah 

Pekanbaru. 2 (dua) orang karyawan (Customer Service), yang bernama Yuria 

Ariani jabatan sebagai Penaksir Cabang beliau ini sudah bekerja selama 8 

tahun, dan Nikmattul Maula, S.Si jabatan sebagai Staf Administrasi dan 

Umum, beliau bekerja sudah 1 tahun di Pegadaian Syariah ini. 2 (dua) nasabah 

terkait dalam penelitian ini salah satu nasabah yang pernah melakukan sistem 

gadai di PT. Pegadaian (Persero) Syariah ini ada bernama Wiwit Rahma yanti 

S.E dan Ratna Dewi, S.Ag, nasabah ini sudah menjadi pelanggan selama 2 

tahun di Pegadaian Syariah ini. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini diproleh dengan beberapa cara, yakni: 

1. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah sebuah percakapan langsung 

antara peneliti dan informan. Dalam proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab.
38

  Proses wawacara dilakukan 

untuk mendapatkan data dari informan dalam proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengajukan 

pertanyaan kepada informan terkait dengan penelitian yang 
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dilakukan.Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk 

tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia. 

 Wawancara diarahkan disekitar pesoalan atau pernyataan yang 

pernah dikemukakan informan yang terekam melalui pengamatan.Para 

informan dipilih secara purposife dengan sasarang yang memperoleh data 

yang maksimal dari orang-orang yang memiliki peranan penting atau 

memiliki banyak informan mengenai segala sesuatu yang berhubungan 

dengan PT. Pegadaian (Persero)  Syariah Subrantas. Wawancara seperti itu 

selalu direkam dan dicatat, untuk didengar kembali pada waktu lain.  

 Tehnik wawancara yang digunalan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan tehnik wawancara yang terstruktur. Maksud dari terstruktur 

yaitu proses wawancara yang dilakukan secara terencana. Dalam hal ini, 

peneliti terlebih dahulu menyiapkan interview guide sebagai panduan 

dalam mewawancarai informan untuk mendapatkan Informasi tentang 

Penerapan Nilai Nilai Islam Pada Sistem Pelayanan Di PT. Pegadaian 

(Persero) Syariah Subrantas Pekanbaru. 

2. Observasi 

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan 

pengodean perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme in situ, 

sesuai dengan tujuan empiris.
39

 Metode ini penulis gunakan untuk 

memperoleh data tentang penerapan nilai-nilai islam dalam sistem 
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pelayanan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Subrantas 

PekanbaruKm 10,5 Pekanbaru Provinsi Riau. Adapun jenis observasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung dan tidak 

langsung. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku, serta teori-teori yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 
40

 Adapun yang dikumpulkan 

adalah dokumen yang diproleh dari lokasi penelitian yaitu PT. Pegadaian 

(Persero) Syariah Subrantas Pekanbaru yang sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. 

 

F. Validitas Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering ditekankan pada uji 

validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat 

dintakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti 

dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.
41

 Selanjutnya 

Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji 

validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi 

metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode 

pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara 

sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan 
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informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi 

yang ada.
42

 

 

G. Teknis Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain.
43

 Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data 

yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan 

terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis 

akan menganalisa data tersebut.
44

 Dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu data 

analisa dengan menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena 

dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data tersebut dianalisis dan 

memperoleh kesimpulan. 
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