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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Sifat, Jenis dan Lokasi Penelitian 

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti akan 

memfokuskan penelitian pada: 

1. Sifat, Jenis dan Lokasi Penelitian 

a. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan melakukan penelahaan dan pengkajian secara mendalam 

terhadap hasil penelitian mengenai penelitian Aplikasi Pembiayaan 

Produk Arrum Haji Gadai Emas guna daftar Haji di Pegadaian Syariah 

Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”.1 

b. Jenis 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh secara 

langsung dilapangan2 untuk memperoleh data yang berkenaan dengan 

praktik Pembiayaan Produk Arrum Haji Gadai Emas guna daftar Haji 

di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. 

c. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ialah penulis lebih fokus di PT. Pegadaian 

Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. 

                                                           
1 Supardi, Metedologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 

34. 

 
2  Ibid., hlm. 35. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah narasumber atau informasi yaitu orang 

yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam 

penelitian kita.  Subjek penelitian ini adalah Gadai Emas seberat 15 gram 

atau senilai dengan  uang sebesar  Rp 7.000.000 untuk mendapatkan 

nomor keberangkatkan (porsi) haji untuk ke tanah suci Mekkah. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sasaran tujuan utama penelitian. Objek 

penelitian ini adalah gambaran praktik pada saat melakukan pembiayaan 

produk Arrum Haji dengan cara menggadaikan emas yang sudah 

ditentukan nilai kisaran emas tersebut, bentuk emas yang bisa digadaiakan 

adalah emas logam mulia dan emas perhiasan. Emas tersebut akan 

disimpan oleh pihak pegadaaian syariah sampai habis masa pinjaman yang 

mana telah disepakati sejak awal melakukan akad. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah keterangan yang dapat memberikan tentang gambaran 

suatu permasalahan. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari: 

a. Bagaimana Aplikasi Pembiayaan Produk Arrum Haji Pada PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga  Banjarmasin, yang 

meliputi syarat dan prosedur. 
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b.  Akad apa yang digunakan dalam Pembiayaan Produk Arrum Haji 

Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga  Banjarmasin. 

2. Sumber Data  

Adapun sumber data dalam penelitian adalah informan, yaitu pihak 

yang dapat memberikan keterangan atau informasi langsung yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni Pengelola Galery Pegadaian 

Syariah dan Nasabah pada Produk Pembiayan Arrum Haji. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematik dan 

standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah dalam 

mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi 

pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik 

wawancara.  

1.  Wawancara adalah salah satu pengumpulan data, pencarian informasi 

dengan bertanya langsung dengan kepada informan.3 Secara umum 

metode wawancara ialah alat pengumpulan informasi dimana 

pelaksanaanya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan 

subjek penelitian atau informasi, dengan cara mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula,4 dengan ciri 

kontak langsung anatara peneliti dengan subjek yang diteliti dengan 

subjek yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan, yaitu 

                                                           
3 Masri Singarimbun, Metode Penelitian   (Jakarta:LP3S, 1989), hlm. 193. 

 
4 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu 

2010), hlm. 80. 
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bagaimana Aplikasi Pembiayaan Produk Arrum Haji Pada PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. 

2. Dokumentasi, metode ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder. 

Didalam melakukan metode dekomentasi, penulis menyelidiki bukti-

bukti tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan atau prosedur, 

dan sebagainya yang selanjutnya dipelajari untuk mengumpulkan data 

yang terkait dengan objek penelitian. 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data tergali dan terkumpul tersebut kedalam pengolahan data. 

Kemudian dalam pengolahan data ini ada beberapa teknik yang 

digunakan oleh peneliti, yaitu: 

a. Pengeditan, yaitu penulis menyeleksi dan memperlajari kembali 

semua data yang terkumpul, kemudian dikoreksi untuk mengetahui 

data tersebut telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

b. Deskripsi, yaitu data yang telah dikategorikan selanjutnya penulis 

uraian secara lengkap dengan rankaian penjelasannya. 

2. Analisis Data  

Setelah data yang diperoleh dan diolah akan dianalisis, analisis yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif 

dengan mengacu kepada ketentuan umum yang telah ditetapkan 

sebelumnya, dengan tahapan sebagai berikut: 
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a. Penyusunan konsep sebagai hasil penelitian secara teliti, kemudian 

dianalisis dan dirumuskan hingga menjadi sebuah konsep dalam 

sebuah laporan. 

b. Pembahasan terhadap hasil penelitian dengan berpedoman kepada 

teoritis berdasrkan beberapa tahapan. 

F. Tahapan Penelitian 

Untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis 

menempuh beberapa tahapan, yaitu: 

1. Tahapan Pendahuluan  

Pada tahap ini melakukan pengenalan awal terhadap subjek dan 

objek penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam desain proposal, 

kemudian melakukan konsultasi dengan dosen penasehat untuk 

meminta persetujuan, selanjutnya diajukan kepada pihak Jurusan 

Perbakan Syariah, setelah disetujui baru diajukan kepada Biro Skripsi 

Fakultas Syariah. Setelah diterima dan ditentukan dosen pembimbing I 

dan II oleh Fakultas, dengan pembimbing I: Dra Hj. Nurwahidah, M. 

HI. dan pembimbing II: Rohana Faridah, SE, MM  kemudian diadakan 

konsultasi untuk pembuatan desain operasional, setelah selesai 

kemudian diadakan seminar proposal pada hari jumat 23 Desember 

2016. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan penulis secara langsung terjun kelapangan untuk 

mengadakan penelitian, menemui informan dan melakukan wawancara 
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dalam rangka pengumpulan data mengenai Aplikasi Pembiayaan Produk 

Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bungan 

Banjarmasin. Dengan masa penelitian selama 1 bulan dari tanggal 29 

Maret sampai dengan 29 April 2017. 

3. Tahapan pengolahan dan Analisis Data 

Tahapan ini penulis mengeolah dan memproses data sesuai teknik yang 

telah ditentukan. Kemudian mengelompokkan data yang sudah terkumpul 

pada bahasan-bahsan tertentu. Setelah selsai memperlajari, mengoreksi 

serta mengelompokkan, kemudian peneliti menganalisis mengenai 

permasalahan. Setelah itu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing 

dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan mengenai pengolahan dan 

analisis data tersebut. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan Akhir 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian berdasarkan 

sistematika penulisan yang telah ada untuk menjadi sebuah Karya Tulis 

Ilmiah dengan berkonsultasi kepada pembimbing I dan pembimbing II 

untuk dikoreksi dan diperbaiki, setelah tersusun menjadi sebuah karya tulis 

ilmiah dalam bentuk skripsi dan siap untuk diujikan, 

dipertanggungjawabkan, dipertahankan, dan selanjutnya dimunaqasahkan 

disepan Tim Penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari 

Banjarmasin. 

 

 


