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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field 

research). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan ditempat atau lokasi 

penelitian. (Supardi, 2005) Field research can also  be considered either a 

broad approach to qualitative research or a method of gathering qualitative 

data. (Wahyuni, 2012, hlm. 9) Penelitian ini dilakukan dengan 

memfokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan mengenai analisis 

pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro nasabah pada 

Pegadaian Syariah cabang kebun Bunga. Sifat penelitian ini menggunakan 

data lalu menganalisanya berdasarkan teori yang sudah ada dan lebih 

menekankan pada deskriptif secara apa adanya. (Kosmedi, 2014, hlm. 45) 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif, yakni merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan 

pandangan, starategi dan implementasi model dengan menggambarkan 

masalah berdasarkan hasil temuan. (Basrowi & Sumandi, 2008, hlm. 8) 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang penulis ambil terletak pada PT. Pegadaian (Persero) 

KC Syariah Kebun Bunga Banjarmasin yang beralamat di Jl. A. Yani KM.  4,5 

No.69 RT. 31 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek  

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan 

penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang 

mengenainya ingin diperoleh keterangan, atau sebagai individu, benda, dan 

organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam 

pengumpulan data penelitian. Subjek yang dimaksud penulis adalah 

pimpinan cabang,  dan nasabah Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga. 

(Rahmadi, 2011, hlm. 55) 

2. Objek  

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau pokok 

persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah.  

Yang dimaksud penulis adalah tempat penelitian yaitu Pegadaian Syariah 

Cabang Kebun Bunga. 
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D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data adalah hasil pencatatan penelitian, baik berupa fakta maupun 

angka. Data yang digali terdiri dari data primer dan data sekunder: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan informan. Data primer dikumpulkan oleh penulis 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data primer yang 

diperlukan yaitu deskripsi tentang implementasi pembiayaan Arrum 

BPKB dan peningkatan usaha nasabah di Pegadaian Syariah Cabang 

Kebun Bunga Banjarmasin. 

b. Data sekunder adalah data tambahan berupa informasi yang akan 

melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari sumber tidak 

langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip 

resmi. (Rahmadi, 2011, hlm. 64) 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian yaitu: 

a. Informan yaitu orang yang dapat memberikan informasi secara 

langsung berkaitan dengan penelitian ini yakni pimpinan cabang dan 

nasabah yang mempunyai usaha. Dalam menentukan informan 

penulis menggunakan ketentuan dengan teknik purposive sampling, 

Berikut yang menjadi kriteria informan: 

1) Nasabah yang memiliki usaha minimal 5 tahun 

2) Nasabah yang melakukan pinjaman jangka waktu 24 bulan 
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Terdapat 10 nasabah dari 54 nasabah yang memiliki kriteria 

dengan teknik purposive sampling adalah sampel yang 

berdasarkan suatu panduan tertentu. (Morissan, 2012, hlm. 

118) 

b. Dokumenter, yaitu suatu cara atau proses pengumpulan fakta dan 

data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen, sehingga 

diperoleh data yang berhubungan dengan yang diteliti oleh penulis. 

(Rahmadi, 2011) 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu: 

1. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan 

sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan. 

2. Dokumenter adalah suatu cara atau proses pengumpulan fakta dan data 

tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen, sehingga diperoleh 

data yang berhubungan dengan yang diteliti penulis. (Herdiansyah, 

2012) 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka sebelum data tersebut 

dianalisis, penulis terlebih dahulu melakukan pengolahan data dengan 

langkah-langkah berikut: 

a. Editing yaitu mempelajari kembali data yang terkumpul sehingga 

dapat diketahui kelengkapan dan kekurangannya dalam rangka 

penyusunan nantinya. 

b. Deskripsi yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang 

telah terhimpun dalam uraian sistematis. 

c. Matrikasi yaitu dengan melakukan penyusunan secara ringkas ke 

dalam bentuk matriks. 

2. Teknik Analisis Data 

Perkataan analisis berarti perincian. Jadi kemampuan menganalisis 

merupakan kecakapan dalam merinci sesuatu ke dalam bagian-bagiannya 

sedemikian rupa sehingga dapat melakukan pemeriksaan atas apa yang 

dikandungnya. Analisis yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan 

analisis kualitatif. (Rahmadi, 2011, hlm. 82) 
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G. Tahapan-tahapan Penelitian 

1. Tahapan Persiapan 

Pada tahapan ini penulis mempelajari permasalahan yang akan diteliti 

dan melakukan penelitian awal dilapangan. Hasilnya dituangkan dalam 

bentuk proposal penelitian yang berjudul “Analisis Pembiayaan Arrum 

BPKB dalam meningkatkan Usaha Mikro Nasabah di PT. Pegadaian 

(Persero) Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”  Untuk 

kesempurnaannya dikonsultasikan dengan Dosen Penasehat dan meminta 

persetujuan untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam pada tanggal 20 Agustus 2018, setelah itu kemudian disidangkan. 

Setelah disetujui pada tanggal 13 September 2018 melalui surat penetapan 

judul serta penetapan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, maka 

dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, lalu 

kemudian diseminarkan pada tanggal 25 September 2018. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat risetnya, 

kemudian melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara 

langsung kepada pimpinan cabang dan nasabah arrum BPKB di Pegadaian 

Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, sehingga diperoleh data yang 

diperlukan mengenai implementasi arrum BPKB dan pembiayaan arrum 

BPKB dalam meningkatkan usaha mikro nasabah. Sehingga ditempuh 

selama satu bulan sesuai dengan surat izin riset pada tanggal 4 Februari 2019 

sampai 4 Maret 2019 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.  
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3. Tahapan Pengolahan data dan Analisis Data 

 Tahapan ini dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul 

pada tanggal 15 Februari 2019 kemudian diolah dengan menggunakan 

teknik editing, deskripsi, dan matrikasi yang kesemuanya dituangkan dalam 

laporan hasil penelitian kemudian di analisis secara objektif. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan 

   Tahapan ini merupakan tahapan akhir yang penulis lakukan, dimana 

penulis melakukan penyusunan data yang telah diolah dan dianalisis dengan 

mengacu kepada sistematika yang ada untuk dijadikan sebuah karya ilmiah 

berbentuk skripsi. Untuk itu penulis mengkonsultasikan kepada kedua dosen 

pembimbing. Setelah mendapat persetujuan atas penelitian ini secara 

keseluruhan, selanjutnya penulis mempersiapkan diri untuk menghadapi diri 

untuk menghadapi sidang munaqasah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 18 maret 2019. 

 


