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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun metode yang digunakan peneliti dalam menulis adalah dengan

menggunakan metode analisis deskriftif kualitatif. Penelitian ini tergolong

kedalam penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan

fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian data-data tersebut

dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.1

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah cabang Pekanbaru jalan

HR.Soebrantas KM 10,5 no 369. Penelitain ini dilaksanakan dari bulan April

2015.

C. Sumber data

a. Data Primer Yaitu data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan

Narasumber, yakni dengan melakukan wawancara secara langsung dengan

Pimpinan Pegadaian Syariah Pekanbaru.

b. Data Skunder Yaitu data yang diperoleh dari Referensi yang berkaitan

melalui laporan-laporan, buku-buku, dan dokumen-dokumen yang terkait

dengan permasalah penelitian

1 Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian, ( Jakarta: Kencana. 2006), hal 239.

37



38

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terbagi dua, Pertama, informan kunci

dalam hal ini adalah pimpinan cabang Pegadaian Syariah. Kedua, informan

pendukung, dalam hal ini adalah karyawan Pegadaian Syariah cabang

Pekanbaru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal

atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau

seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.2

Berdasarkan pengertian pengumpulan data diatas maka penulis

mengumpulkan data dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah aktivitas pencatatan fenomena yang

dilakukan secara sistematis.3

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penulis

dengan responden.4

2Hasan M.Iqbal, Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya, (Ghalia Indonesia, cet
ke-1. 2002), hal 83

3Muhammad Idrus. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan kualitatif dan kuantitatif,
(jakarta: Erlangga, 2007), hal 101

4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Alfabeta: Bandung, 2011), hal 94
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3. Dokumentasi

Dokumen yaitu naskah yang berisikan keterangan yang menunjukkan

suatu kenyataan yang benar.5

F. Validitas Data

Setelah penelitian, dilakukan validitas data atau menguji keabsahan data

yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan Triangulasi data.

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris

(dengan sumber data yang lainnya) sebagai pembanding terhadap data itu.6

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Triangulasi data dengan

observasi yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi dilapangan

agar data lebih akurat sesuai validitas informasi yang didapat oleh penulis.

G. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah,

karena dengan analisis tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam

memecahkan masalah. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian Deskriptif

Kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan

kata-kata atau kalimat. Kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh

kesimpulan.7

5 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
2004), hal. 70

6Kriyanto rachmat, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana. 2012), hal. 72
7 Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian, ( Jakarta: Kencana. 2006), hal. 239
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