
 
 

20 
 

BABnIII 

METODEnPENELITIAN 

 

A. LokasinPenelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT.nPegadaiann(Persero)nCabang 

Genteng, Jalan. Gajah Mada Nomor. 242, Telp. 0333845874. Adapun 

alasan memilih lokasi penelitian tersebut, yaitu masyarakat sekitar tertarik 

dengan produk KCA (Kredit Cepat dan Aman) karena tidak merugikan 

masyarakat. 

B. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini mengunakan 

deskriptif kualitatif. Bogdan Taylor (1975:5) mendefinisikan “metodologi 

kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Menurut Sugiyono (2005) didefinisikan “Metologi Deskriptif 

adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi’. 

Berdasarkan pemahaman diatas, kegiatan yang dilakukan oleh 

peneliti di PT.nPegadaiann(Persero) Cabang Genteng menggambarkan 

kegiatan PT.nPegadaiann(Persero) Cabang Genteng dan nasabah dalam 

melakukan transaksi. 
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C. Jenisndannsumberndata 

1. Sumberndatanprimer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian melalui 

wawancara dengan objek penelitian yaitu beberapa pihak yang 

berpengaruh pada sistem pelayanan produk KCA Cabang Genteng. Teori 

yang memperjelas pernyataan tersebut adalah dipaparkan oleh Sugiyono 

(dalam Lestari,2013) bahwa sumber primer atau data primer itu sendiri 

adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpulan data sumber data 

atau orang yang memiliki data yang diperoleh pengumpulan data. 

2. Sumberndatansekunder 

Perbedaan dengan data sekunder yaitu, dimana data sekunder ini 

diperoleh secara tidak langsung yang berarti data yang diperoleh oleh 

penelitian dan pengumpulan data ini adalah melalui dokumentasi atau 

kata – kata yang dibuat sederhana dan bisa dipahami sesama oleh pihak 

terkait (Sugiyono, dalam Lestari, 2013). Secara lebih mempermudah 

peneliti menangkapa bahwa data yang tidak langsung seperti yang 

dimaksudkan diatas yaitu berupa banyak hal, dalam hal ini Lofland & 

Lofland (dalam Moleong:2016:167-162) mengemukakan secara jelas 

mengenai jenis data tidak langsung yang dimaksud, antara lain dapat 

berbentuk kata – kata dan tindakan, sumber tertulis, foto,serta data 

statistik bila diperlukan dalam penelitian. 
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3. Teknik pengumpulanndata 

Beberapa teknik yangndigunakan oleh peneliti dalam penelitian 

kualitatif adalah sebagai berikut. Dikumukakan oleh (Moleong,2017:135-

153) :  

a. Wawancara  

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2008:72) mengungkapkan 

wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstribusikan makna dalam suatu topik tertentu. Untuk mendapatkan 

informasi penelitian ini, wawancara dilakukan dengan karyawan dan 

beberapa pihak tersebut. 

b. Observasi (Catatan Lapangan) 

Bogdan dan Biklen (1982:74), adalah catatan tertulis tentang apa yang 

didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan 

data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Dalam sebuah 

penelitian kegiatan yang dipantau semua jenis tindakan yang diambil 

oleh sumber data, khususnya petugas atau pegawai pegadaian dan 

pelanggan yang melakukan transaksi sejak pertama kali mereka masuk 

sampai mereka menunggu pemrosesan dan pengembalian, terutama 

ketika bertransaksi ProduknKCAn(KreditnCepatndannAman). 
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4. TekniknAnalisisnData 

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode kualitatif dengan tahapan menggunakan metode 

interaktif Miles Huberman dan Saldan (20014) dengan tahapan sebagai 

berikut: 

1. PengumpulannDatan(DatanCollection) 

Tahap pertama dalam penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan 

data yaitu observasi dan dokumentasi untuk meningkatkan data terkait 

dengan implementasi sistem pelayanan Produk KCAndinPT.nPegadaian 

(Persero)nCabang Genteng. 

2. RekdusinData (Datanreduction) 

Tahap selanjutnya yaitu merangkum atau hanya data yang diperoleh dan 

data penting yang akan diidentifikasi tetapi untuk data lain yang tidak 

digunakan untuk menjawab kata – kata masalah, itu akan ditempatkan 

dalam lampiran yang ada. Tujuannyanuntuknmempermudahnpeneliti 

dalamnmenyajikanndata. 

3. PenyajiannDatan(DatanDisplay) 

Setelah meringkas data, penulis akan memberikan data. Tampilan data 

ini berisi kumpulan informasi dalam bentuk laporan yang diperoleh dari 

peneliti. Pada tahap ini, peneliti menampilkan data sesuai dengan format 

laporan yang ditentukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oleh karena 

itu informasi dalam penelitian ini dapat dipelajari oleh berbagai pihak. 
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Penyajian data juga akan diikuti dengan analisis data. Dalam analisi data 

ini penulis melihat data yang telah disajikan kemudian disaji lagi dan 

akan dibandingkan denga teori yang berkaitan dengan masalah dan fokus 

peneliti ini. Sehingga data yang disajikan oleh penulis dapat memberikan 

pengetahuan dan informasi yang cukup. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan ialah tahapan akhir dari penyajian data, penelitian 

berusaha mencari makna dari data yang dirangkum dan disajikan. Setelah 

mengetahui makna dari setiap permasalahan yang diteliti dalam 

penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan 

penjelasan, dan sebab akibat dari masalah yang diteliti. Kesimpulan 

merupakan hasil dari setiap analisis data yang telah dikaitkan dengan 

teori dan regulasi yang ada.   

 

 

 

 

 

 

 


