
BAB III 

JENIS PENELITIAN  

3.1Jenis penelitian   

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif  

menyatakan bahwa  metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alaiah (sebagai lawannya eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan 

secara purposve dan snowball, tehnik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan). Analisis 

data bersifat indukstif/kualitaif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menenkankan makna dari 

pada generalisasi. Tohirin, Metode penelitian kualitatif (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2012)  

 

3.2 Lokasi dan waktu penelitian  

Penelitian ini dilakukan di PT.Pegadaian Syariah Dan BNI Syariah  Cabang Wua-Wua 

jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Wua-Wua Kec. Wua-wua  Adapun waktu pada Bulan 

Agustus   penelitian dilaksanakan setelah proposal disetujui dalam seminar proposal dan 

disetujui untuk melakukan penelitian 

3.3Sumber data 

a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian  atau sumber 

data yang akurat, yakni data-data yang didapat langsung dari PT. Pegadaian 

Syariah  

b) Data skunder adalah data yabg diperoleh peneliti dari sumber yang sudah  ada Data 

ini untuk Melengkapi data pokok yang didapat dari pegadaian syariah  

 

3.4 Tehnik Pengumpulan Data 

   Tehnik pengumpulan data yang di gunakan sebagai berikut:  

a) Observasi  

Observasi  atau pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan 

maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena 

berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. 

b) Wawancara 

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab 

sambil bertatap muka antara si penanya atau pewancara dengan si penjawab atau responden 



dengan menggunakan alat yang dinamakn interview guide (panduan wawancara). Dalam 

penelitian ini,  penulis melakukan wawancara secara langsung dengan kepala unit bagian 

produk pegadaian syariah dan beberapa karyawan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari 

yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.  

c) Studi Dokumen  

Tehnik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, 

dan lain-lain.(Sugiyono 2013: 240) 

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang tertulis atau dicetak mereka 

dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian dan dokumen-dokumen  (Suharparsa-

2014:215). Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari arsip Pegadaian 

Syariah Cabang Kendari, dokumen-dokumen, data-data dan sebagainya.  

3.5 Tehnik Analisis Data 

Analisis data adalah menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami, selanjutnya 

dibuat sebuah kesimpulan dari analisis data didapatkan dari sampel yang umumnya dibuat 

berdasarkan pengujian hipotesis atau dugaan.  

Menurut para ahli Taylor (1975) analisis data adalah, proses yang merinci usaha 

secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang 

disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data reduction 

(reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion/verivication (penarikan 

kesimpulan dan verifikasi data). 

 

a) Reduksi data, yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap data-data yang telah 

terkumpul yang diperoleh di lapangan. Karena data yang diperoleh jumlahya 

banyak, maka proses reduksi data ini sangat dibutuhkan untuk menentukan 

mana data yang akan diambil, dan mana yang akan dibuang. Proses reduksi 

data ini akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

b) Penyajian data, yaitu penyajian data yang dilakukan melalui bentuk uraian. 

Dengan menyajikan data maka akan memudahkan peneliti untuk memahami 



apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dialami. 

3.6 Teknik pengecekan keabsahan data  

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif ditetapkan data yang tidak valid, 

yaitu data yang berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan kenyataan yang 

terjadi dilapangan maka data tersebut dinyatakan tidak valid. 

 

 

 


