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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yaitu ilmu yang mengkaji ketentuan atau aturan mengenai 

metode yang digunakan dalam penelitian. Metode dalam penelitian berfungsi 

untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data tersebut di 

analisis serta bagaimana hasil analisis tersebut akan dituliskan. 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian dari Sekaran 

(2011:152). 

a. Tujuan Studi  

Tujuan studi dari penelitian ini adalah studi deskriptif. Tujuan dari 

penelitian ini adalah memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau 

menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian 

dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri atau yang lainnya. 

b. Jenis Investigasi 

Jenis investigasi dari penelitian ini adalah investasi klausal, yaitu studi 

dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari suatu atau lebih 

masalah. 
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c. Tingkat Intervensi Penelitian 

Tingkat intervensi penelitian ini adalah intervensi minimal, yaitu peneliti 

hanya melakukan wawancara untuk mendapatkan data dari pegadaian 

syariah yang kemudian dianalisis. 

d. Situasi Studi 

Situasi studi penelitian ini adalah menggunakan studi lapangan, yaitu 

peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan rangka menyelesaikan penelitian. 

e. Unit Analisis  

Unit analisis yang digunakan adalah organisasi, yaitu Pegadaian Syariah 

Kantor Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru. 

f. Horizon Waktu 

Horizon waktu yang digunakan adalah longitudinal, yaitu suatu studi jika 

data variable terikat dikumpulkan pada dua batas waktu untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. 

 

3.2 Jenis Penelitian  

Menurut Trianto (2016:3), penelitian adalah suatu cara atau metode untuk 

mendapatkan kebenaran tentang suatu masalah atau fenomena yang muncul 

berdasarkan fakta-fakta empiris secara sistematis, kritis dan terkontrol. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono 

(2016:1) mengatakan bahwa penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti 
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sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan kepada makna daripada generalisasi.  

Sedangkan menurut Trianto (2016:7) penelitian kualitatif yaitu penelitian 

dimana dalam penyajiannya tidak menggunakan angka-angka melainkan dalam 

bentuk kalimat, kata, skema, gambar dan lain-lain. Kemudian, Sangadji dan 

Sopiah (2010:26) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik 

statistik.  

Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif yaitu metode 

penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari sumber yang 

diperoleh lalu dianalisis lebih lanjut kemudian diambil suatu kesimpulan. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Sugiyono (2016:145), tempat penelitian adalah hal yang perlu 

dikemukakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. 

Adapun objek atau lokasi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. 

Pegadaian Syariah Kantor Cabang Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru yang 

beralamat di Jl. H. Imam Munandar RT. 01 RW.11 Kelurahan Tangkerang Utara 

Harapan Raya Pekanbaru. Peneliti memilih lokasi ini karena ini merupakan studi 

kasus pada pegadaian syariah yang telah menerapkan produk pembiayaan gadai 

emas di PT. Pegadaian Syariah yang ada dikota Pekanbaru. 
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3.4 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data untuk 

mendukung penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Sangadji dan Sopiah 

(2010:44) menyebutkan data primer dan data sekunder sebagai berikut: 

a. Data Primer  

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tidak melalui perantara). Dalam penelitian ini, data primer 

diperoleh berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, 

wawancara / interview kepada pihak pegadaian serta dokumen yang 

didapatkan dari Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ahmad Yani Kota 

Pekanbaru. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung atau melaui perantara. Data sekunder diperoleh melalui studi 

pustaka dari Perpustakaan UIN Suska Riau, Perpustakaan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, melalui media cetak maupun 

elektronik serta dari website resmi Pegadaian Syariah. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2016:62) Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 
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ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan cara: 

a. Observasi 

Untuk mendapatkan data yang kongkrit, adalah dengan cara mengunjungi 

dan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang ingin kita teliti. 

Menurut Trianto (2016:39), observasi adalah kegiatan dimana seseorang 

melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian tanpa 

melakukan wawancara guna mendapatkan informasi. Sangadji dan Sopiah 

(2010:171) mengatakan bahwa observasi adalah proses pencatatan pola 

perilaku subjek, objek, atau kejadian sistematis tanpa adanya pertanyaan 

atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian, 

dengan cara tanya jawab antara peneliti dan responden. Menurut Trianto 

(2016:37), wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang sering dilakukan oleh peneliti. Wawancara adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang  peneliti terhadap 

suatu objek penelitian untuk menggali informasi yang diinginkan dengan 

cara melakukan tanya jawab, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, 

langsung maupun tidak langsung. 
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c. Dokumentasi  

Sangadji dan Sopiah (2010:48) mengatakan bahwa teknik dokumentasi 

dapat digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi yang 

dikumpulkan bersumber dari dokumen. 

d. Studi Pustaka 

Pengumpulan data diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, peraturan 

perundangan, dokumen resmi, media cetak, tulisan-tulisan ilmiah dan studi 

kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

3.6 Teknik 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 dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2016) 

Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif yaitu suatu teknik analisa data dimana peneliti membaca, 

memahami dan kemudian menguraikan semua data yang diperoleh lalu membuat 

analisa-analisa komprehensif sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. 

 Sugiyono (2016:91) mengatakan penelitian kualitatif terdapat beberapa 

aktivitas dalam analisis yaitu data reduction, data display dan conclusion 

drawing/ verification. Berikut akan dijelaskan mengenai tahapan analisis data 

berikut: 
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1. Reduksi Data (data reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya 

dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Penyajian Data (Display Data) 

Tahapan selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data atau 

mendisplaykan data. Pada tahapan ini, penyajian data dilakukan peneliti 

mengenai perlakuan akuntansi ijarah dalam pembiayaan gadai emas. 

Dalam penyajian data, akan disajikan dalam bentuk hasil wawancara dan 

kemudian dijelaskan lagi secara rinci berbentuk teks yang bersifat naratif. 

Sedangkan untuk penyajian data yang berbentuk angka-angka disajikan 

dalam bentuk tabel kemudian diikuti dengan penjelasan-penjelasan sesuai 

dengan pengamatan peneliti dilapangan. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan / 

verifikasi. Dalam tahapan ini, peneliti dapat menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan sejak awal. 

 

3.7 Kredibilitas Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis harus melakukan uji kredibilitas 

untuk mempertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Sugiyono (2016:121) 
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uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif harus melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali lagi ke lapangan 

guna untuk mendapatkan data-data baru dan meyakini bahwa data 

yang diberikan selama ini telah sesuai dan benar informasinya. 

2. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka peneliti 

mendapatkan kepastian data dan dapat membuat urutan data secara 

sistematis. 

3. Triangulasi 

Triangulasi data berarti pengecekan data dari berbagai sumber dan 

berbagai cara dan waktu. 

4. Analisis Kasus Negatif  

Analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau 

bertentangan dengan data yang telah ditemukan, bila tidak ada lagi 

data yang berbeda atau bertentangan maka data yang ditemukan sudah 

dapat dipercaya. 
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5. Menggunakan Bahan Referensi 

Menggunakan bahan referensi yang dimaksud disini adalah adanya 

pendukung untuk membuktikan data-data yang telah ditemukan oleh 

peneliti. Dalam laporan penelitian hendaknya dilampirkan foto-foto 

atau dokumen auntentik sehingga menjadi dapat lebih dipercaya. 

6. Mengadakan Member Check 

Tujuan dilakukan member check adalah agar informasi yang diperoleh 

dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang 

dimaksud sumber data atau informan. 

 

 

 

 

 

 


