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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Peneltian dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan 

pemikiran seseorang baik itu individu maupun berkelompok. Penelitian kualitatif 

bersifat induktif yang artinya penulis membiarkan munculnya pemasalahan dari data 

atau dibiarkan terbuka untuk diinterpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan secara 

seksama dan mendetail yang mencakup dalam konteks deskripsi disertai dengan 

catatan-catatan hasil wawancara mendalam dan hasil analisis dari dokumentasi dan 

observasi.
36

 

Menurut Strauss & Corbin penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

menghasilkan penemuan yang tidak dapat diukur dengan cara prosedur statistik. 

Penelitian kualitatif dapat menunjukkan lingkungan kehidupan masyarakat, sejarah, 

tingkah laku, fungsionalisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.
37

 

Semantara itu menurutxLodico, Spailding, danxVoegtle penelitianxkualitatif 

disebut juga penelitian lapangan ialah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin 

ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam seting pendidikan. 

                                                            
36 Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), Hal 89. 
37 Ibid., hal 25. 
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Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat 

sosial dan pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan dibawah studi. 

Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari seting sosial 

dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial ialah suatu proses ilmiah yang sah 

(legitimate).
38

  

Penelitian kualitatif adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan mem bentuk 

kata-kata atau gambaran daripada angka-angka. Data tersebut mencakup transkrip 

wawancara, catatan lapangan, fotogrfdi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan 

rekaman-rekaman resmi lainnya.
39

 

Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji secara hipotesis 

dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Penelitian 

deskriptif meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, 

keadaan, ataupun prosedur. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ialah tempat yang akan dilakukan oleh peneliti secara 

langsung beserta kota dan jalannya dalam penelitian kali ini peneliti mengambil 

lokasi di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Landungsari Malang yang 

berada di Jalan Raya Tlogomas Ruko Landungsari Kav.7 Malang. 

3.3 Kehadiran Peneliti 

Hal yang terpenting bagi peneliti kualitatif ialah tentang keabsahan pada data 

akhir yang akan diberikan kepada narasumber atau subjek penelitian yang dimana 

                                                            
38 Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 2. 
39 Ibid., hal 3. 
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apakah data yang di dapat oleh peneliti di lapangan, baik melalui wawancara, 

observasi, maupun dokumentasi itu dikonfirmasi benar atau tidak oleh mereka 

(informan). Penting bagi peneliti untuk dapat menciptakan hubungan yang baik 

dengan siapa dia yang akan diwawancarai atau di suatu situasi di mana dia melakukan 

pengamatan. Oleh sebab itu, kehadiran peneliti di lapangan merupakan salah satu 

langkah penting yang harus dilakukan secara hati-hati karena akan menentukan 

proses pencairan dan penemuan data secara ilmiah.
40

 

3.4 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah: 

3.4.1 Data Primer 

Data yang didapat dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur  

pengambilan data langsung dari obyek penelitian sebagai sumber informasi.
41

 Data 

ini didapat dari wawancara langsung dengan manajer dan staff bagian pembiayaan 

Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang. Dengan data ini peneliti 

memperoleh gambaran umum dan penjelasan tentang Arrum Haji.  

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan ialah data yang didapat berisi tentang nasabah 

atau pengguna jasa PT Pegadaian Syariah Cabang Landungsari. Untuk memperoleh 

dan menunjuang data penelitian sekunder maka peneliti menggunakan pengumpulan 

data kepustakaan, katalog pegadaian syariah, dan portal resmi pegadaian. 

 

                                                            
40 Ahmadi, Rulam, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal 95-96. 
41 Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Hal 91. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Observasi 

Metode observasi (pengamatan) ialah teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan 

dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan 

perasaan.
42

 

Dengan teknik ini, penulis harus bisa berusaha agar dapat diterima sebagai 

warga atau orang-dalam para responden, karena teknik ini memerlukan hilangnya 

kecurigaan para subjek penelitian terhadap kehadiran peneliti. 

3.5.2 Wawancara 

Teknik ini menuntut penulis untuk mampu bertanya sebanyak-banyaknya 

dengan perolehan jenis data tertentu agar dapat diperoleh data atau informasi yang 

rinci. 

Penggunaan metode ini didasari oleh dua alasan. Pertama, dengan wawancara, 

peneliti dapat memperoleh dan menggali apa yang diketahui dan dialami oleh subjek 

yang diteliti (informan) dan juga pada apa yang tersembunyi jauh di dalam diri 

informan. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang 

bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini, dan juga masa 

mendatang.
43

 

                                                            
42 Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), Hal 89. 
43 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, 

(Malang: UMM Press, 2004), hal 83. 
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Data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian perlu diuji 

keabsahannya (kebenarannya) melalui teknik-teknik berikut:
44

 

1. Trianggulasi Metode 

Jika informasi atau data yang diperoleh dari hasil wawancara perlu diuji 

dengan hasil observasi dan seterusnya. 

2. Trianggulasi Peneliti 

Jika informasi yang diperoleh dari salah satu seorang anggota tim peneliti, 

diuji oleh anggota tim yang lain. 

3. Trianggulasi Sumber 

Jika informasi tertentu misalnya ditanyakan kepada responden yang berbeda 

atau antara responden dan dokumentasi. 

4. Trianggulasi Teori 

Apakah ada kecocokan atau tidak dalam penjelasan dan analisis antara satu 

teori dengan teori yang lain terhadap data hasil penilitian. 

Dengan pengertian lain jika data yang diperoleh tersebut ternyata tidak sesuai 

dengan penjelasan yang diberikan responden atau ada perbedaan data atau informasi 

yang ditemukan oleh responden yang berbeda maka keabsahan data diragukan 

kebenarannya. Dalam keadaan seperti itu peneliti harus melakukan pemeriksaan lebih 

lanjut, sehingga diketahui informasi yang mana yang benar (abash, sohih). 

3.5.3 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting 

baik dari lembaga ataupun dari perorangan. Dokumen ini bisa berupa dokumen 

                                                            
44 Ibid., hal 176. 
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publik (koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat ( buku harian, diari, 

surat, e-mail). 

3.6 Analisis Data 

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan 

transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah 

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang materi-materi yang 

diteliti dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan data apa yang sudah peneliti 

temukan kepada orang lain. Analisis melibatkan data, penyusunan, dan 

pemecahannya ke dalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, pencarian 

pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan 

pembuatan keputusan apa yang akan peneliti sampaikan kepada orang lain. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis SWOT, di mana metode ini 

menunjukan kinerja perusahaan melalui kombinasi faktor internal (kekuatan dan 

kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman untuk menentukan kinerja suatu 

perusahaan.
45

 

Ada tiga langkah dalam membuat analisi SWOT, yaitu: 

1. Melakukan pengklasifikasian data, faktor kekuatan dan kelemahan apa saja 

yang dapat ditentukan sebagai faktor internal, dan peluang dan ancaman 

sebagai fakor eksternal. Pengklasifikasian data ini akan menghasilkan tabel 

informasi SWOT. 

2. Melakukan analisis SWOT yang membandingkan antara faktor eksternal dan 

faktor internal. Pembandingan ini akan menggunakan matrik SWOT. 

                                                            
45 Z Nisak, Analisis SWOT untuk Memenuhi Strategi Kompetitif, (Jurnal Ekbis, 2013), hal 6. 
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3. Tahap terakhir membuat diagram SWOT. Dari diagram ini akan menghasilkan 

analisis dari semua faktor internal dan faktor eksternal perusahaan dari 

analisis inilah akan menunjukkan bagaimana situasi perusahaan sebenarnya 

dan bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan dan mengatasi dari kedua 

faktor tersebut. 

3.6.1 Analisis SWOT 

1. Pengertian Analisis SWOT 

Analisis ini didasari pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan 

(Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) yang ada. Langkah 

pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, 

strategi, dan kebijakan perusahaan. Perencana strategis (strategic planner) harus 

menganalisis faktor-faktor (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) strategis 

perusahaan dalam kondisi yang ada saat ini.
46

 

2. Matriks SWOT 

Alat yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategi perusahaan 

dinamakan matrik SWOT. Matrik ini mengambarkan secara jelas bagaimana peluang 

dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan 

dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. 

Adapun model matrik SWOT ialah: 

a. Matrik Faktor Strategi Eksternal (EFAS), yaitu faktor-faktor strategi eksternal 

perusahaan. 

                                                            
46 Z Nisak, Analisis SWOT untuk Memenuhi Strategi Kompetitif, (Jurnal Ekbis, 2013), hal 19. 
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b. Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS), yaitu faktor-faktor strategi internal 

suatu perusahaan. 

Adapun bentuk dari Matriks SWOT digambarkan sebagaimana Tabel 

berikut:
47

 

Tabel 3.1 Matrik SWOT  

IFAS 

 

EFAS 

Kekuatan/Strength (S) 

Tentukan 5 – 10 Faktor – 

Faktor kekuatan internal 

Kelemahan/Weaknesses (W) 

Tentukan 5 – 10 Faktor – 

Faktor kelemahan internal 

Peluang/Opportunities (O) 

Tentukan 5 – 10 Faktor – 

Faktor ancaman eksternal 

Strategi SO  

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

yang ada untuk memafaat 

kan peluang 

Strategi WO  

Ciptakan strategi yang 

meminimaisir kelemahan 

untuk memafaatkan peluang 

Ancaman/Threats (T) 

Tentukan 5 – 10 Faktor – 

Faktor ancaman eksternal 

Strategi ST  

Ciptakan strategi  

menggunakan kekuatan 

yang ada untuk mengatasi 

ancaman 

Strategi WT  

Ciptakan strategi yang 

meminimalisir kelemahan 

yang ada untuk menghindari 

ancaman 

 

 

 

 

 

                                                            
47 Z Nisak, Analisis SWOT untuk Memenuhi Strategi Kompetitif, (Jurnal Ekbis, 2013), hal 31. 
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a. Strategi SO (Strength-Opportunities) 

 Strategi ini dimuat berdasarkan jalan pikiran suatu perusahaan dengan 

memanfaatkan kekuatan yang ada untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang 

sebesar-besarnya. 

b. Strategi ST (Strenghts-Threats) 

 Adalah strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi 

ancaman ada. 

c. Strategi WO (Weaknesses-Opportunities) 

 Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan 

cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

d. Strategi WT (Weaknesses-Threats) 

 Strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha 

meminimalisir kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 
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3. Diagram Analisis SWOT 

Setelah membuat matrik SWOT maka tahap selanjutnya yaitu membuat 

diagram. Adapun diagram analisis SWOT sebagai berikut:
48

 

Gambar 3.1 Diagram Analisis SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuadran I : Merupakan keadaan yang sangat mengutungkan perusahaan. 

Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan yang kuat sehingga dapat 

memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus ditetapkan dalam kondisi ini 

adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy). 

Kuadran 2 : Meskipun dihadapi dengan berbagai ancaman, perusahaan ini masih 

memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah 

menggunakan kekuatan perusahaan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang 

dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar). 

                                                            
48 Hal 19 
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Kuadran 3 : Perusahaan dihadapi dengan peluang pasar yang sangat besar, tetapi 

di sisi lain perusahaan juga dihadapi oleh beberapa kendala/kelemahan internal yang 

ada. Fokus pada strategi perusahaan ini ialah meminimalisir masalah internal yang 

dihadapi sehingga perusahaan dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. 

Kuadran 4 : ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi 

perusahaan karena ia dihadapi oleh berbagai ancaman dan kelemahan internal. 


