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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Adapun maksud dari penelitian kualitatif adalah Penelitian kualitatif 

adalah proses penyelidikan pemahaman berdasarkan tradisi metodologi yang 

berbeda pada penyelidikan yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. 

penelitian membangun gambaran holistik yang kompleks, menganalisis kata-kata, 

melaporkan rincian informan, dan melakukan penelitian dalam lingkungan alami 

(Creswell : 1980)18

 Dan jenis penelitian ini yaitu pada penelitian Kualitatif Dekskiptif . metode 

yang digunakan adalah metode Studi Kasus. Studi Kasus adalah penelitian tentang 

status subjek penelitian yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari 

keseluruhan personalitas (Maxfield: 1930).19Yaitu dimana penelitian ini melihat 

dari status subjek penelitian dan menyeluruh  dan membandingkan mekanisme nilai 

taksir gadai emas pada perbankan syariah dan pegadaian syariah. 

B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian ini melakukan observasi pada 2 lembaga keuangan yaitu pada 

lembaga keuangan perbankan syariah di Bank Syariah Mandiri KC Denpasar dan 

pada lembaga keuangan non bank yaitu Pegadaian Syariah Cabang Denpasar. 

                                                           
18 Prof. Dr. Emzir, M.Pd., Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 
2 
19 Ibid, hal. 66 
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Penelitian kali ini wawancara terhadap karyawan atau pegawai pada Bank Syariah 

Mandiri KC Denpasar dan Pegadaian Syariah Cabang Denpasar untuk mengetahui 

mekanisme dari nilai taksir pada gadai emas baik itu dilihat dari skema, akad, taksir 

dan perlakuan produk gadai emas syariah. Selain dalam bentuk wawancara 

penelitian ini juga mengambil dalam bentuk dokumentasi pada pegawai yang 

kredibilitas yang baik pada instansi terkait. Bertujuan untuk mengetahui mekanisme 

nilai taksir gadai emas pada perbankan syariah dan pegadaian syariah. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian pada penelitian ini bertempat pada: 

1. Bank Syariah Mandiri KC Denpasar 

Jalan. By Pass Ngurah Rai Nomor. 27, Sanur, Denpasar Selatan, Kota 

Denpasar, Bali 

2. Pegadaian Syariah Cabang Denpasar 

Jalan. Raya Puputan Nomor 23.C, Dangin Puri, Denpasar Timur, Kota 

Denpasar, Bali 

Jadi lokasi penelitian ini memiliki daya tarik. Penelitian ini berlokasi di pulau 

Bali Kota Denpasar yang dimana lokasi penelitian dan produk gadai emas syariah 

berada di lokasi minoritas sehingga produk gadai emas syariah menjadi keinginan 

peneliti melakukan penelitian pada produk gadai emas syariah. 

D. Sumber Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat dan kredibilitas yang baik maka 

diperlukan informan yang mengerti akan permasalahan pada penelitian ini 
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bertujuan agar data yang di dapat akurat. Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui 

mekanisme nilai taksir dari perbankan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri 

KC Denpasar dan Pegadaian Syariah Cabang Denpasar. Oleh karena itu, 

dibutuhkan data yang dapat memenuhi standar yang sesuai dengan diatas sehingga 

memungkin peneliti mendapatkan data yang diperlukan. Sumber data adalah 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer didefinisikan sebagai data yang berasal dari sumber-sumber asli 

yang digunakan untuk tujuan tertentu. 20 Metode pengumpulan data ini 

berasal dari wawancara dengan karyawan dari Bank Syariah Mandiri KC 

Denpasar dan Pegadaian Syariah Cabang Denpasar yaitu bagian administrasi 

dan bagian penaksir khususnya pada produk gadai emas syariah. Dengan 

mengetahui bagaimana tahap penaksiran emas dan tata cara menaksir emas 

pada produk gadai emas syariah. Dan penulis juga secara langsung 

mendatangi kantor dari Bank Syariah Mandiri KC Denpasar dan Prgadaian 

Syariah Cabang Denpasar. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan dipublikasikan oleh 

lembaga tertentu yang memang berhak terhadap data tersebut.21 Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah berupa tahap penaksiran emas dan tata 

                                                           
20 Mudrajat Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. In Wibi Harrdani (Ed) (Edisi 4) 
(Jakarta: Erlangga, 2013), 157 
21 Ibid, hal 157 
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cara menaksir emas pada produk gadai emas syariah. Selain itu juga data yang 

ada kemudian akan dibandingkan untuk ditarik kesimpulan. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini sesuai teknik triangulasi,  teknik 

triangulasi adalah validasi silang kualitatif. itu menilai kecukupan data dengan 

konvergensi beberapa sumber data atau beberapa prosedur pengumpulan data 

(William Wiersma, 1986). 22dengan meliputi dari berbagai hal yakni pada: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.23 Pada 

penelitian ini melakukan prosedur pengumpulan data melalui wawancara 

dengan berfokus pada nilai taksir gadai emas syariah yang merupakan 

produk dari perbankan syariah dan pegadian syariah. Wawancara 

dilakukan dengan mewancarai pihak yang memiliki kredibilitas yang 

baik di instansi baik dari perbankan syariah khususnya Bank Syariah 

Mandiri KC Denpasar dan Pegadaian Syariah Cabang Denpasar. 

2. Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

ditujukan kepada subjek penelitian (Irawan: 200; 70).24 Pada penelitian ini 

                                                           
22 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 273 
23 Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda, 2013), hal. 
180 
24 Sukandarrumidi, Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, (Yogyakarta: Pers  
UGM 2006), hal. 101 
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juga menggunakan metode dokumen dengan dokumentasi berupa 

mencatat dan lain-lain yang berhubungan dengan wawancara yang telah 

dilakukan. Dokumentasi penelitian ini yaitu pada nilai taksir gadai emas 

syariah pada perbankan syariah dan pegadaian syariah. 

3. Observasi 

Dalam teknik triangulasi maka dibutuhkan keabsahan data dengan 

melihat apa yang terjadi dilapangan dalam bentuk dokumen atau 

sebagainya, kemudian jika dalam data memiliki perbedeaan antara 

wawancara dan observasi berbeda maka akan dilakukan wawancara lebih 

dalam. Dan peneliti akan melihat contoh dokumen nasabah dalam 

melakukan transaksi gadai emas syariah di perbankan syariah dan 

pegadaian syariah. 

F. Analisis Data  

Dan pada penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. Model 

Miles and Huberman adalah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

jenuh. Aktivitas dalam analisi data, yaitu data reduction, data display, dan conclusin 

drawing/ verification. (Miles and Huberman: 1984) 

1. Data Reduction 

Data reduction adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

menfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dengan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data 
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selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Wawancara secara mendalam 

untuk mendapatkan data yang kredibilitas. 

2. Data Display (penyajian data) 

yang paling sering dari menyajikan data untuk data penelitian 

kualitatif di masa lalu adalah teks naratif (Miles and Huberman: 1984). 

Dengan adanya menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi. Sehingga dalam menyajikan data akan memudahkan peniliti 

dan membaca jika dalam bentuk teks naratif atau dalam bentuk flowchart.25 

3. Penarikan/ Verifikasi Kesimpulan 

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai 

memeutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, 

penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kasual, proposisi-proposisi. 

Peneliti yang kompeten  dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara 

jelas, dan memelihara kejujuran.26 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk penelitian ini menguji keabsahan data dengan cara triangulasi. 

triangulasi adalah validasi silang kualitatif. itu menilai kecukupan data dengan 

konvergensi beberapa sumber data atau beberapa prosedur pengumpulan data 

(William Wiersma, 1986). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sember dengan berbagai cara, dan berbagai 

                                                           
25 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
2017), hal. 248 
26 Prof. Dr. Emzir, M.Pd., Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 
hal. 129 
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waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan triangulasi waktu .27 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian triangulasi 

teknik untuk menguji kredibilitas data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Jika dalam wawancara kemudian dilakukan observasi berbeda maka 

peniliti akan melakukan diskusi lansung kepada sumber data yang bersangkutan 

atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau sama-sama 

benar akan tetapi memiliki sudut pandang yang berbeda. Triangulasi waktu waktu 

juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik 

wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih sega, belum banyak masalah, 

akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel.28 

Dikarenakan metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan 

teknik triangulasi maka, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987: 331). Hal ini dapat 

dicapai dengan jalan: 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara; 2) membandingkan apa yang dikatakan umum dengan dikatakan secara 

personal; 3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan dikatakannya sepanjang waktu; 4) membandingkan keadaan dan 

                                                           
27 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
2017), hal. 273 
28 Ibid., hal. 274 
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perspektif seseorang dengan dengan berbagai pendapat dan pandangan orang. 5) 

membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.29 

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 

tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Untuk itu 

peneliti dapat melakukannya dengan jalan: 

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 

2. Mengeceknya dengan berbagai sumber data 

3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengeceknya kepercayaan data 

dapat dilakukan.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Prof Dr. Lexy. J. Moleong. M.A., Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda, 2016), hal. 331 
30 Ibid., hal. 332 


	BAB III
	METODE PENELITIAN
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
	B. Kehadiran Peneliti
	C. Lokasi Penelitian
	D. Sumber Data
	E. Prosedur Pengumpulan Data
	F. Analisis Data
	G. Pengecekan Keabsahan Data




