BAB III
METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah field research (penelitian
lapangan) yaitu suatu penelitan yang dilakukan dengan cara peneliti langsung ke
lapangan untuk mencari dan memperoleh data yang berkenaan dengan masalah
yang peneliti teliti.1 Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti masalah yang
berkaitan dengan “Mekanisme Produk Mulia dengan Sistem Arisan pada
Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil pendekatan penelitian berupa
pendekatan deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya
tidak diperoleh melaui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.2

B. Lokasi Penelitian
Adapun Lokasi penelitian ini bertempat di Pegadaian Syariah Jl. Jenderal
Ahmad Yani km. 4,5 No.69 Banjarmasin.
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Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.

34.
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Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif : Sebagai Upaya Mendukung Penggunaan
Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 109.
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C. Data dan Sumber Data
1. Data
Data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer
didapatkan dari hasil wawancara dengan Pengelola Galery Pegadaian Syariah
yaitu Bapak Wahyu Almizan dan nasabah aktif dari produk arisan emas yaitu
berjumlah 8 orang, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa data
yang sudah tersedia

atau sumber tertulis lainya yang berhubungan dengan

penelitian seperti profil perusahaan dan identitas nasabah dari Produk Mulia
Dengan Sistem Arisan.
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data oleh peneliti ada beberapa
sumber sebagaimana yang diuraikan berikut ini:
a. Informan: yaitu Pengelola Galery Pegadaian Syariah yaitu Bapak
Wahyu Almizan dan Nasabah Aktif pada Produk Mulia dengan Sistem
Arisan yaitu berjumlah 10 orang
b. Dokumenter: yaitu seluruh data yang sudah didokumentasikan
berkaitan dengan penelitian guna untuk melengkapi penelitian yang
akan diteliti seperti data nasabah.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi,wawancara (interview) dan
dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
observasi, wawancara dan dokimentasi.
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dukumentasi.3 Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini,
sebagai berikut:
1.Obsevasi
Observasi yaitu peneliti melakukan peninjauan langsung ke lapangan atau
lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang bersinergi dengan
permasalahn yang akan diteliti.
2. Wawancara
Wawancara yaitu interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang atau
lebih dalam situasi saling berhadapan dimana yang melakukan wawancara
meminta informasi atau ungkapan kepada orang lain yang diteliti4 Dalam
penelitian ini, wawancara berhadapan langsung dengan Pengelola Galeri yaitu
Bapak Wahyu Almizan dan nasabah aktif pada Produk Mulia Dengan Sistem
Arisan Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.
3. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data-data yang menghasilkan
catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga
diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.5 seperti profil
perusahaan dan identitas nasabah dari Produk Mulia Dengan Sistem Arisan
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Usman, Husain dan Purnomo Setiady, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi
Asara,2009),edisi ke-2, hlm. 52.
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Emzir, Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pres, 2010),

hlm, 50.
5

hlm. 125.

Basrowi dan Sumandi, Manajemen Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta,2008),
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E. Analisis Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian diolah dan
dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif adalah analisis
yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau
menggambarkan data yang terkumpul.

