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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat

deskriptif. Pada penelitian kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan pada

umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan bentuk angka.

Data dimaksud meliputi transkip wawancara, catatan di lapangan, foto-foto, dan

dokumen pribadi. Termasuk di dalamnya deskripsi mengenai situasi wilayah

penelitian. 1

Sebagaimana yang menjadi corak penelitian kualitatif deskriptif, bahwa

penelitian kualitatif tidak hanya menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan

variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang di teliti meliputi aspek

tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara

sinergis dengan objek yang di teliti.2

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan setelah ujian proposal dilaksanakan dan

dilanjutkan pada tahap penelitian sampai dengan perampungan laporan

hasil penelitian skripsi.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Baruga Kota Kendari.

1 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 61
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,

2009), h. 207
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C. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan hasil wawancara

dengan para informan pada seluruh objek peneliti yang diperoleh serta

data yang diperoleh dari buku-buku tentang ekonomi dan buku-buku yang

membahas perempuan

b. Data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam hal ini

data diperoleh dari buku-buku, dokumen pribadi, data keluarga, jurnal atau

artikel lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh

peneliti untuk mengumpulkan data.3Metode atau teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), yakni

untuk mencari dimana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian

berlangsung sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang

masalah yang berkenaan.4 Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan

relevan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam

penelitian, fokus perhatian yang paling penting adalah pemahaman dan

kemampuannya dalam membuat makna atas suatu kejadian atau fenomena

3Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 100.
4Suratno Arsyad Linchon, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis

(Yogyakarta: UPP AMPY KPN, 1995), h. 55.
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yang akan diteliti.5 Observasi juga merupakan pengamatan dan pencatatan

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti.6 Dalam penelitian

ini peneliti akan mengamati kehidupan dan aktivitas perempuan pedagang

sayuran yang ada di Pasar Baruga Kota Kendari.

2. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan jalan mengadakan  tanya

jawab langsung dengan informan yang dianggap mengetahui masalah yang

akan dibahas,7 yakni dalam hal ini pedagang perempuan di Pasar Baruga Kota

Kendari.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengambilan data yang diperoleh

melalui dokumen-dokumen.8 Untuk penelitian ini, dilakukan dengan cara

mengkaji dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Literatur-

literatur yang relevan dimasukkan pula dalam kategori pendukung penelitian

ini. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian bersangkutan perlu

dicatat sebagai sumber informasi.9

Dalam penelitian ini dokumentasi yang dicari peneliti berupa gambar

atau foto dan catatan-catatan kegiatan penelitian serta observasi yang

dilakukan peneliti dan peneliti juga mencari data jumlah pedagang, umur, asal

dan informasi yang terkait lainnya.

5 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif...., hl.122
6 Koentkjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia,1991), h.

44
7Wardi Bahtiar, Metodologi Penelitian Dakwah (Jakarta: Logos, 1997), h. 72.
8Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 81.
9W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 123.
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E. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih

mudah dibaca dan diinterpretasikan.10Data-data yang berhasil dihimpun selama

penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pedoman tiga tahap analisis

data model Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh

Sugiyono.11Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus

pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Adapun aktivitas analisa data adalah

Data Reduction, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verification.12

1. Reduksi data (Data Reduction), dimaksudkan sebagai langkah atau proses

mengurangi atau membuang data yang tidak perlu. Menyederhanakan,

memfokuskan, menyeleksi atau menajamkan data yang telah diperoleh.

Peneliti akan mengumpulkan data dengan mewawancarai pedagang

perempuan Pasar Baruga Kota Kendari yang dideskripsikan dalam bentuk

field note tanpa mengurangi sedikit pun informasi yang didapat, kemudian

menganalisis hasil wawancara tersebut untuk memfokuskan data yang

diperoleh terkait dengan peran perempuan pedagang sayuran. Data yang

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya

yang berhubungan dengan masalah penelitian. Reduksi data berlangsung

10Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), Metode Penelitian Survei (Jakarta:
LP3ES, 1989), h. 263.

11Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 329.

12Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan...,h. 91.
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secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung, bahkan

reduksi data berlanjut sampai laporan akhir tersusun lengkap.

2. Penyajian Data (Data Display), yaitu menyajikan data untuk melihat

gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian tersebut.

Pada langkah ini, peneliti menginterpretasikan hasil analisis dari

wawancara dengan perempuan pedagang sayuran Pasar Baruga Kota

Kendari melalui penyajian data secara utuh. Hal ini dilakukan agar data

tesebut dapat dipelajari dan diambil maknanya. Penyajian data

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification).

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan

temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-

bukti yang mendukung tahap pengumpulan data inilah yang dikenal

dengan verifikasi data. Peneliti menyusun secara sistematis data yang

sudah disajikan lalu berusaha menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai

dengan fokus penelitian. Kesimpulan dapat dilakukan diawal dan

berkemungkinan berubah seiring perkembangan di lapangan yang

didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten sekaligus dapat mejawab

rumusan masalah diawal penelitian.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Setiap hal temuan harus dicek keabsahannya agar hasil penelitian dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kredibilitas data merupakan upaya
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peneliti untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai

kebenaran baik bagi pembaca maupun subyek penelitian. Penelitian kualitatif

mempunyai instrumen utama yakni manusia, karena itu yang diperiksa adalah

keabsahan datanya.13Untuk memperoleh keabsahan terhadap data-data yang sudah

didapat dari lokasi penelitian lapangan, maka peneliti akan menggunakan

triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data itu.14 Uji validitas data dalam penelitian ini

menggunakan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono15, triangulasi sumber untuk

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah

diperoleh melalui beberapa sumber dengan member check.

Peneliti melakukan proses pengecekan data yang diperoleh dari informan

dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh dan digunakan

dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud informan. Sebagai

bukti bahwa peneliti telah melakukan member check, maka data yang diperoleh

peneliti melalui wawancara langsung dengan sumber data primer (informan)

berupa catatan hasil wawancara dikonfirmasikan kembali kepada informan

tersebut.

13Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, Penelitian Kualitatif; Pendidikan Anak Usia Dini
(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 87.

14Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),
h. 330.

15Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan....,h. 373.


