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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT.Pegadaian (Persero) cabang Malang yang 

berlokasikan di Jalan Bendungan Sutami Nomor 15S, Sumbersari, Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur dengan kode pos 65145.  Atau dikenal 

dengan Pegadaian UPC Bendungan Sutami Malang.  

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut 

Moleong (2016: 5) mendefinisikan kualitatif sebagai salah satu jenis penelitian 

yang pelaksanaanya harus memahami segala fenomen yang terjadi di lingkungan 

penelitian baik itu bersumber dari sikap, perilaku maupun perkataan yang 

dikeluarkan oleh subjek peneliti. Hasil temuan penelitian kualitatif biasanya akan 

berbentuk deskriptif atau dengan kata lain, data yang diperoleh melalui metode-

metode yang digunakan akan dijelaskan dengan menggunakan kata-kata dari 

peneliti itu sendiri.  

Berdasarkan pada pengertian di atas, maka kegiatan yang dilakukan oleh 

peneliti dalam kegiatan penelitian yang dilakukan di PT.Pegadaian Persero adalah 

mendeskripsikan segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak pegadaian maupun 

nasabah ketika melakukan proses transaksi. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

1. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti 

melalui hasil wawancara dengan objek penelitian yaitu beberapa pihak yang 

berpengaruh pada penerapan produk KCA pada Cabang Malang. Teori yang 

memperjelas pernyataan tersebut adalah dipaparkan oleh Sugiyono (dalam Lestari, 

2013) bahwa data atau sumber primer itu sendiri merupakan data yang diperoleh 

langsung oleh pengumpul data kepada sumber data atau orang yang memiliki data 

yang diperlukan oleh pengumpul data.  

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Moleong (2016: 163) sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah manusia itu sendiri, namun tidak 

menutup kemungkinan bahwa sumber lain dapat sangat bermanfaat dalam 

menguatkan pernyataan yang didapat dari manusia. Teori ini membenarkan 

pernyataan mengenai data primer yang dimaksud yaitu data yang diperoleh 

nantinya adalah dari manusia itu sendiri.  

 

2. Sumber data sekunder  

Berbeda dengan data primer, dimana data sekunder ini diperoleh secara 

tidak langsung artinya data yang diperoleh oleh peneliti atau pengumpul data 

adalah melalui dokumentasi atau kata-kata yang telah diolah sebelumnya oleh 

pihak terkait (Sugiyono, dalam Lestari, 2013). Secara lebih jelasnya peneliti 

manangkap bahwa data yang tidak langsung seperti yang dimaksudkan di atas 

adalah berupa banyak hal, dalam hal ini Lofland & Lofland (dalam Moleong: 

2016:157-162) mengemukakan secara jelas mengenai jenis data tidak langsung 
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yang dimaksud, antara lain dapat berbentuk kata-kata dan tindakan, sumber 

tertulis, foto, serta data statistik bila diperlukan dalam penelitian.  

 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

Ada beberapa tehnik yang umumnya digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut (Moleong, 2016: 186-216): 

1. Wawancara 

Pada proses wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang 

sebelumnya sudah disiapkan untuk mengetahui persoalan atas rumusan 

masalah yang ada. Proses wawancara dilakukan dengan berhadapan langsung 

dengan sumber data (manusia) untuk kemudian melaksanakan kegiatan tanya-

jawab antara peneliti dengan karyawan pegadaian serta nasabah di 

PT.Pegadaian (persero) cabang Malang.  

 

2. Catatan lapangan (observasi) 

Sebuah peneliti tentu menggunakan metode observasi yaitu kegiatan 

mengamati segala jenis tindakan yang dilakukan oleh sumber data yaitu 

karyawan Pegadaian dan juga nasabah selama melakukan transaksi mulai dari 

pertama masuk, menunggu dan diproses serta kembali terutama saat melakukan 

transaksi mengenai KCA.  

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi ini digunakan dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk 

menguatkan statemen yang didapat dari hasil wawancara dan observasi yang 

dilakukan di pegadaian cabang Malang tersebut. Dokuementasinya dapat 
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berupa dokumen resmi maupun pengambilan gambar (foto) tentang berbagai 

aktifitas yang dilakukan dalam melaksanakan proses KCA di Pegadaian.  

 

E. Tehnik Analisis Data 

Pada proses menganalisis data, peneliti perlu menggunakan beberapa 

langkah yang baik sehingga dapat memperoleh data yang tepat mengenai 

pelaksanaan program KCA di PT. Pegadaian (persero) cabang Malang, berikut 

Sugiyono (2016: 123) menjelaskan langkah-langkah tersebut: 

1. Data collection (mengumpulkan data) 

Tentu dalam menganalisis data, peneliti harus terlebih dahulu mengumpulkan 

data yang diperoleh melalui beberapa tehnik di atas yaitu wawancara, observasi 

dan dokumentasi mengenai pelaksanaan program KCA di PT.Pegadaian 

cabang Malang.  

 

2. Data reduction (mereduksi data) 

Proses ini ialah merangkum atau memilih dari sekian banyak data yang di 

dapat dan hanya data yang penting saja yang akan dipilih namun untuk data 

lain yang tidak digunakan untuk menjawab rumusan masalah akan ditempatkan 

pada lampiran yang ada. Proses ini bertujuan untuk mempermudah peneliti 

dalam menyajikan data.  

 

3. Display data (menyajikan data) 

Setelah data dikumpulkan kemudian direduksi atau dirangkum, maka langkah 

selanjutnya adalah menyajikan data tersebut sehingga bisa dilakukan tahap 

akhir. 
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4. Drawing conclussion (menarik kesimpulan) 

Suatu penelitian sangat bisa bermanfaat apabila mudah dimengerti oleh orang 

lain (pembaca), sehingga untuk mempersingkat waktu bagi pembaca kemudian 

peneliti mencoba menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan 

dijadikans sebagai gambaran umum dari kegiatan penelitiannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


