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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis  Penelitian 

Pendekatan  penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis, yaitu 

penelitian  yang menyajikan gambaran terstruktur dan akurat data yang diteliti 

untuk gambaran  lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena
1
. Jenis  

penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian 

yang bersifat lapangan, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap objek penelitian dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan 

penelitian. Penelitian ini membahas tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat  masyarakat  terhadap  permintaan gadai pada PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.  

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bajarmasin pada PT. Pegadaian Syariah 

Cabang Kebun Bunga, yang beralamat di Jalan A.Yani Km. 4,7 Rt. 08 RW. 10 

Nomor 435 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota 

Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi yang sangat strategis, 

dipinggir jalan besar sehingga mudah di jangkau baik jalan kaki maupun 

transportasi umum  

                                                           
1 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif  (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 42 
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi  penelitian merupakan  keseluruhan  dari objek penelitian 

yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, 

peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat 

menjadi sumber data penelitian.
2
 Populasi dalam penelitian  ini  adalah  

seluruh nasabah yang memakai layanan produk gadai pada PT. Pegadaian 

Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang berjumlah 2552 orang 

nasabah pada tahun 2017.  

Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil 

menurut prosedur tertentu  sehingga  dapat  mewakili  populasinya. Sampel 

yang dapat menjamin ketepatan dari jumlah populasi kemudian diambil 

sebagian kecilnya saja untuk dijadikan sebagai sampel. Dikutip dari Rahmady 

Radianty bahwa rumus perhitungan besaran sampel adalah sebagai berikut:
3
 

n=         N  

            N (d)
2
+1 

Keterangan: 

n: jumlah sampel yang dicari 

N : jumlah populasi 

d: nilai presesi (ditetukan 0,1) 

                                                           
2
 M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuntitatif  (Jakarta:  Kencana Prenada Media 

Group. 2009), hlm.  99 

3 Ibid. hlm. 105 
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berdasarkan rumus maka: 

n=       2552             =     2552       = 96,2 

       2552(0,1)
2
+1             26,52     

 

Dengan demikian jumlah populasi 2552 diperoleh sampel 96,2 atau 96 sampel 

penelitian. 

D. Data dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder atau data penunjang. Data primer adalah data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber utama atau yang bersangkutan melalui wawancara 

atau angket. Data tersebut berupa profil PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun 

Bunga Banjarmasin, jumlah pinjaman dan jumlah nasabah, prosedur pencairan, 

dan lain-lain. Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat 

terhadap permintaan gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga 

Banjarmasin. 

Sumber data penulis ambil dari: 

a. Responden, yaitu nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga 

Banjarmasin. 

b. Informan, yaitu orang–orang yang dapat memberikan informasi yang 

diperlukan sehubungan masalah yang diteliti. 

c. Dokumenter, yaitu data–data tertulis khususnya mengenai gambaran umum 

lokasi penelitian. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah instrumen pengumpulan data yang 

menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Pengumpulan data yang 

diperlukan dalam penelitian menggunakan beberapa teknik, yaitu: 

a) Observasi, dengan observasi peneliti secara langsung mengamati keadaan 

lokasi penelitian terhadap objek yang dijadikan fokus penelitian. 

b) Wawancara, digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Melalui teknik ini, peneliti berkomunikasi langsung 

(wawancara) dengan responden. 

c) Kuesioner, memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawab. 

F. Teknik Analisis Data 

Seluruh data yang peneliti peroleh dari wawancara, dan angket diseleksi 

dan  disusun.  Setelah  itu,  peneliti  melakukan  klasifikasi  data,  yaitu 

menggolongkan  data  berdasarkan  kategori  tertentu.  Setelah  data  yang  ada 

diklasifikasikan lalu diadakan analisis data. Dalam hal ini data yang dikumpulkan 

peneliti adalah data kualitatif, kemudian diolah menjadi data kuantitatif. Maka 

teknik  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis  statistik  deskriptif  yang  akan 

disajikan kedalam uraian dan tabel.
4
  

                                                           
4
 Sukandarummidi, Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula 

(Yogyakarta: UGM Press, 2004), hlm. 63 


