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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan
prosedur penelitian yang  menghasilkan  deskriptif  berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku serta keadaan yang
diamati”.25 Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan
makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi
tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.26

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok

manusia suatu objek, kondisi atau pemikiran dalam kelompok pada peristiwa yang

terjadi pada masa sekarang. Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh

tentang keadaan, status, atau gejala pada saat penelitian dilakukan. Dalam

penelitian, penggunaan metode deskriptif  dimaksudkan untuk memperoleh

gambaran secara menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini metode kualitatif menjadi salah satu karakteristiknya

sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiono, bahwa pola hubungan masyarakat

dengan penulis sebagai berikut :

a. Empati, akrab, supaya memperoleh pemahaman yang mendalam.

b. Kedudukan sama, bahkan sebagai guru, konsultan

25Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya,
2000), h. 3

26Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h. 81
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c. Jangka lama, sampai datanya jenuh, dapat ditemukan hipotesis atau

teori.27

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di  pegadaian syariah cabang Kendari

dengan waktu hari dan  bulan yang ditentukan atau selama tiga bulan, terhitung

dari di setujuinya proposal ini.

C. Sumber Data

Berdasarkan pendapat lexy, J. Moleong, mengungkapkan bahwa, Data

dalam hal ini diperoleh melalui Tiga sumber yaitu :

1. Data primer (pokok) berupa Informan, dalam penelitian Kualitatif
Deskriptif berkembang terus (lsnowbal) secara bertujuan sampai data
dikumpulkan di anggap memuaskan. Alat pengumpulan data atau
instrumen penelitian dalam penelitian Kulitatif adalah si peneliti itu
sendiri.28

2. Data sekunder (pendukung) atau data berupa bahan dokumen atau

referensi kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian.29 Sumber

primer terdiri dari karya-karya yang ditulis oleh intelektual dalam bentuk

karya ilmiah.

27 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif, dan R &
D, (Bandung : Al-Fabet, 2007), h. 24

28 Lexy, J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda   Karya,
2000, h. 81.

29 Joko Subagyo, Metode Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 87.
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3. Data tersier (pelengkap) berupa dokumen tambahan terhadap hasil  temuan

terhadap yang telah diteliti.30

Subyek penelitian yang akan dijadikan sebagai sumber data untuk

mendapatkan informasi dalam penelitian ini dan sumber lain yang dianggap dapat

memberikan informasi.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Interview/Wawancara

Metode interview yaitu metode pengumpul data dengan jalan tanya

jawab sepihak yang dikerjakan sistematis yang berlandaskan tujuan penelitian.31.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk

mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi langsung dengan

subjek penelitian, baik dalam situasi sebenarnya ataupun dalam situasi buatan32.

Yang berguna untuk melengkapi metode observasi lapangan. Sedangkan data-data

yang tidak diperoleh dari wawancara dalam teknik ini digunakan teknik

wawancara mendalam tanpa struktur.Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak,

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyan dan interview yang memberikan

jawaban atas pertanyaan itu.33

30 Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama, (Bandung : Penerbit. Pustaka Setia, 1999),
h. 100

31 Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA, Metodologi Research, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta,
1993, hal. 136

32 Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung, Tarsito, 2003, hal. 162
33 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2003, hal.

117,
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Metode ini untuk mendapatkan data dari kepala sekolah yang

sesungguhnya tentang peran kepemimpinan kepala sekolah terhadap etos kerja

guru pendidikan agama Islam. Untuk wawancara terhadap guru mengenai

pelaksanaan dalam peningkatan etos kerja guru pendidikan agama Islam (sebagai

jawaban dari Kontribusi Pegadaian syariah dalam meningkatkan Usaha Kecil dan

Menengah (UKM) masyarakat).

2. Metode Observasi

Metode observasi yaitu studi yang sengaja dan sistematis tentang

fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan

pencatatan34. Observasi dilakukan secara sistematis (berkerangka) mulai dari

metode yang digunakan dalam observasi sampai cara-cara pencatatannya.35 Dalam

hal ini yang diobservasi adalah mengenai pelaksanaan proses sikap etos kerja guru

bidang studi pendidikan agama Islam di sekolah.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa

catatan, buku, transkip, surat kabar, ledger, agenda dan sebagainya.36 Metode

dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada dokumen

atau catatan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Metode dokumentasi

diperlukan sebagai metode pendukung untuk mendapatkan data, karena dalam

metode dokumentasi ini dapat diperoleh data-data historis dan dokumen lain yang

relevan dengan penelitian ini.

34 Opcit, Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA, hal. 136
35 Sutrisno Hadi, Metode Research 2, Cet. XIV, Yogyakarta, Yayasan Fakultas

Psikologi UGM, 1984, hal. 147
36 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Solo, Rineka

Cipta, 1996, hal. 234
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E. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, maka teknik analisis data dalam

penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data
Data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk uraian yang lengkap
dan banyak. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok,
dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah.
Data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil
pengamatan dan wawancara. reduksi dapat membantu peneliti dalam
smemberikan kode untuk aspek-aspek yang dibutuhkan.

2. Display Data
Analisis ini dilakukan mengingat data yang terkumpul itu sangat banyak.
data yang bertumpuk dapat menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan
rincinya secara keseluruhan dan sulit pula untuk mengambil kesimpulan.
kesukaran ini dapat diatasi dengan cara membuat model, matriks atau
grafiks sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat
dipetakan dengan jelas.

3. Kesimpulan dan Verifikasi
Data yang sudah dipolakan, kemudian difokuskan dan disusun secara
sistematis, baik melalui penentuan tema maupun model grafik atau juga
matrik. kemudian melalui induksi data tersebut disimpulkan sehingga
makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan itu baru besifat sementara
dan masih bersifat umum. supaya kesimpulan diperoleh secara lebih
“dalam” (grounded) maka perlu dicari, data lain yang baru. data ini
berfungsi melakukan pengujian terhadap berbagai kesimpulan tentatif tadi.37

F. Uji Keabsahan Data

Pada bagian ini peneliti berupaya untuk memperoleh keabsahan

temuannya. Maksudnya agar diperoleh temuan yang mempunyai validitas dan

kredibilitas yang memadai sehingga diperoleh interpretasi yang absah. Untuk itu

peneliti perlu meneliti validitas dan kredibilitas temuan dengan menggunakan

teknik-teknik seperti memperpanjang kehadiran di lapangan, memperdalam

37 Dadang Kahmat, Op.Cit., h. 103
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observasi, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, teori) pembahasan

sejawat, analisis kasus negatif kecukupan referensial dan pengecekan anggota.

Seperti manakala dalam analisis data terjadi kekurangan data atau ada yang

meragukan maka peneliti akan hadir ke lapangan dengan menyempurnakan

temuan atau menggunakan triangulasi maupun snowball sampling. Langkah-

langkah lain yang mungkin dilakukan pada tahapan ini transferability (ditransfer

ke latar lain), dependability (ketergantungan pada konteksnya) atau confirmability

(dapat tidaknya dikonfirmasi kepada sumbernya.)
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Kedari.

1. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Kendari.

a) Sejarah Singkat Pegadaian di Indonesia:38

1) Pegadaian, periode (1746-1811)

Nama lengkap pegadaian pada masa ini disebut Bank Van Leening,

selain memberikan pinjaman gadai juga bertindak sebagai wessel bank.

Lembaga ini pada awalnya merupakan perusahaan campuran antara

pemerintah dan swasta dengan perbandingan modal 2/3 modal, dan 1/3

modal dari swasta. Sejak tahun 1794 pegadaian Bank Van Leening

dimonopoli dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah.

2) Pegadaian, periode Penjajahan Inggris.

Adanya Bank Van Leening yang dikelola pemerintah, pimpinan

tertinggi pemerintah kerajaan Inggris di Indonesia saat itu bernama

RAFFLES tidak menyetujui, kemudian dibentuklah Licentie Stelsel.

Namun tujuan Licentie Stelsel yang bertujuan untuk memperkecil peranan

wooker (lintah darat) ternyata juga tidak mencapai sasaran, kemudian

lembaga tersebut diganti dengan nama Pacht Stelsel.

3) Pemerintah Belanda mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan

Pacht Stelsel pada tahun 1956, hasilnya diketahui adanya penyimpangan

yang sangat merugikan rakyat. Kemudian tahun 1870 Pacht Stelsel diganti

38 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Penerbit PT Alumni, Bandung,
2005, hal.
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