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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh  penulis berdasarkan pada 

rumusan masalah yang diangkat ke dalam penulisan maka penelitian ini 

dalam jenis penelitian kualitatif yaitu study yang meneliti kualitas 

hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai material, dengan demikian 

penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek alamiah suatu penelitian dimana peneliti 

merupakan instrument kunci  dalam penelitian.(Suharsaputra, 2012, hlm. 

18)  

Penelitaan kualitatif bersifat analisis deskriptif adalah upaya 

pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan 

tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung 

memahami sendiri. Karangan deskriptif memiliki ciri-ciri seperti 

menggambarkan atau melukiskan sesuatu, penggambaran tersebut 

dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera,membuat 

pembaca atau pendengar meraksan sendiri/mengalami sendiri. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Unit Pegadaian Syariah Murjani 

yang bertempat  Jl. A. Yani Km 34,5 Banjarbaru,Kalimantan Selatan 70711. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian yang diteliti yaitu sumber data yang yang 

didapatkan  mengenai data-data variabel  dan disusun secara berurutan 

dimana subjek penelitian ada 2  orang dalam penelitian ini  yaitu pengelola 

unit pegadaian syariah bapak Aditya dan ibu Fatimah selaku kasir pegadaian 

syariah yang dijadikan  sebagai sumber data atau sumber informasi oleh 

peneliti untuk riset ,sedangkan Objek penelitian adalah masalah yang 

dipelajari dalam penelitian, Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

analisis keuantungan pada  pembiayaan produk mulia di unit pegadaian 

syariah murjani banjarbaru. 

 

D. Data dan Sumber Data  

Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa 

simbol,angka, kata-kata, atau citra, yang didapatkan melalui proses 

pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu, menurut Arikunto 

Suharsimi pengertian data adalah semua fakta dan angka-angka yang dapat 

dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi, data berdasarkan cara 

memperolehnya dibagi menjadi dua yaitu : 
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1. Data primer, yaitu data asli atau data baru yang dikumpulkan langsung 

oleh orang yang melakukan penelitian, ini adalah data yang belum pernah 

dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode 

waktu tertentu. data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

yang langsung didapat dari nasabah dan pegadaian syariah. 

2. Data sekunder, yaitu data tersedia yang dikumpulkan  dari berbagai 

sumber yang sudah ada sebelumnya. Yaitu data yang diambil melalui 

internet, catatan buku dan dokumen penelitian terdahulu yang megandung 

informasi sebagai sumber referensi data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam 

proses penelitian  karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah 

mendapatkan  data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang 

diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, 

sehingga benar-benar didapatkan data yang valid dan reliable. Teknik 

pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan 

data di lapangan. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertanyaan pada responden. (Subagyo, 2004, hlm. 39)  
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Menurut Esterberg (2002) mengemukan beberapa macam 

wawancara yaitu : wawancara terstruktur (structured interview)  adalah 

pewawancara yang menggunakan  dafftar pertanyan yang sudah 

dirumuskan dengan jelas terlebih dahulu. Sedangkan wawancara 

semiterstruktur (semistructure interview) adalah pewawancara tidak 

menyiapkan pertanyaan yang ingin diajukan kepada responden. 

Dalam penelitian yang diteliti oleh penulis maka wawancara yang 

akan digunakan dalam penelitian adalah wawancara terstruktur (structured 

interview). 

2. Dokumentasi 

Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, 

dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

menumental dari seseorang dan jadi pelengkap dalam teknik wawancara. 

pengumpulan data dari metode dokumentasi dari penelitian ini adalah 

bagaimana nasabah memanfaatkan  produk si pintar emasku dalam 

pembiayan ini untuk investasi  dengan keunggulan produk yang 

ditawarkan.(Bungin, 2006, hlm. 240) 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

1. Penyusunan data  

Penyusunan data dalam hal ini harus dipilih data yang ada 

hubungnya dengan penelitian baik  data yang yang menjadi objek 

maupun subjek, data yang sudah ada sangat perlu dikumpulkan untuk 
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mengecek apakah data yang dibutuhkan sudah terekap semua dalam 

tahap penyusunan data. 

2. Penyuntingan (Editing) 

Penyuntingan (Editing) adalah proses memeriksa data yang 

sudah terkumpu melalui penelitian, meliputi kelengkapan isian, 

keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, revansi jawaban, keseragamaan 

satuan data yang digunakan dan sebagainya.  

Kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa seluruh daftar 

pertanyaan yang dikembalikan keresponden, beberapa hal yang perlu 

diperhatikan kesesuaian jawaban resonden dengan pertanyaan yang 

diajukan, kelengkapan pengisian daftar pertanyaan, jawaban responden, 

penyuntingan (editing) didapatkan dengan peneliti turun kelapamngan 

dari hasil wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti 

yang mempunyai keterkaitan dengan Analis Keuntungan pada 

pembiayaan produk mulia di unit pegadaian syariah murjani banjarbaru. 

 

G. Analisis Data 

Analisis data adalah  suatu proses atau upaya untuk mengolah data 

menjadi informasi baru sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah 

dipahami dan berguna untuk solusi masalah, terutama yang terkait dengan 

penelitian. Kegiatan dalam analisis data adalah pengelompokan data 

berdasaarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari tiap variabel yang 
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diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Adapun tujuan dari analisis data ialah untuk mendeskripsikan data sehingga 

bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan 

mengenai karakteristik populasi berdasarkan data sampel, dari teknik 

pengumpulan seperti observasi dan wawancara dari teknik pengumpulan 

data tersebut dapat memberikan gambaran mengenai hasil secara mendalam 

untuk mendapatkan  hasil yang ingin diketahui yaitu mengenai analisis 

keuntungan pada pembiayan produk mulia di unit pegadaian syariah 

murjani banjarbaru.  

 

H. Tahapan Penelitian 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis melihat situasi sekitar masyarakat 

tentang suatu produk dan menemukan suatu masalah lalu penulis 

berkonsultasi dengan dosen penasehat akademik, penulis memahami, 

mengamati dan melihat objek secara jelas sehingga mudah dipahami dan 

dimengerti lalu dituangkan didalam sebuah proposal yang berjudul 

Analis Keuntungan Pada Pembiayaan Produk Mulia Di Unit Pegadaian 

Syariah Murjani Selanjutnya proposal akan diperiksa dan 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. 
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2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan data –data 

yang terkait dengan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun 

kelapangan secara langsung  dan memperoleh data dengan metode 

penelitian dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi  yang 

dilakukan dilapangan. 

3. Tahapan Pengolahan Data 

Tahapan ini setelah semua data terkumpul maka penulis  

selanjutnya akan melakukan tahapan pengolahan data dengan 

menggunkan teknik penyusunan data dan editing yaitu menyusun data-

data yang sudah ada lalu mengedit data yang didapat dari hasil 

wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis. 

4. Tahapan Analisis Data 

Semua data yang sudah diolah selajutnya akan melakukan 

tahapan analisis data yaitu menganalisis data-data yang terkait dengan 

penelitian penulis dari hasil  wawancara dan dokumentasi. 

5. Tahapan Penyusunan Akhir 

Pada tahapan ini setelah semua data sudah melakukan tahapan 

pendahuluan, melakukan tahapan pengumpulan data, melakukan 

tahapan pengolahan data, lalu  melakukan konsultasi dengan dosen 
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pembimbing satu maka akan melakukan tahapan penyusunan akhir yaitu 

selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi. 

 

 


