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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif yang 

menekankan proses penelitian dari pada hasil penelitian, dengan demikian, bukan 

kebenaran mutlak yang dicari tetapi pemahaman menyeluruh dan mendalam 

mengenai dampak kebijakan wali kota terhadap pendapatan pedangan di Pasar 

Baruga, melalui proses wawancara kepada aktor-aktor yang terkait serta data-data 

yang diperoleh. 

Albi Anggita dan Johan Setiawan (2018) penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan 
maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah 
instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 
purpose dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trigulasi (gabungan), 
analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 
lebih menekankan makna dari pada generalisme. Hal 7 
 
Selain penelitian di lapangan, penelitian juga menggunakan penelitian 

pustaka. Penelitian pustaka yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan 

mengambil dari buku referensi atau literature-literature yang ada hubungannya 

dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai landasan atau dasar yang dapat 

memperkuat keabsahan penelitian dilapangan. 

3.2  Waktu Dan Tempat Penelitian 

3.2.1  Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada saat proposal telah disetujui oleh 

pihak dosen IAIN Kendari. Penulis melakukan penelitian selama kurang lebih 
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tiga sampai empat bulan, terhitung setelah proposal ini diterima hingga 

terkumpulnya semua data yang dibutuhkan dalam peneletian ini. 

3.2.2  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Baruga yang terletak  di Jl. Pasar 

Baruga kelurahan Baruga, kecamatan Baruga kota Kendari. Pemilihan lokasi 

berdasarkan atas pertimbangan bahwa pedagang Pasar Baruga mengalami 

dampak pada saat diberlakukanya kebijakan Social Distancing. Di samping 

itu juga karena pertimbangan untuk efektifitas dan efisiensi baik bagi peneliti 

serta ciri-ciri dan karakteristik pedagang di Pasar Baruga. 

3.3  Sumber Data 

Sumber data menjelaskan tentang dari mana data dan dari siapa data 

diperoleh, data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana informasi atau subjek 

tersebut, serta bagaimana cara data disaring sehingga validasinya dapat terjamin. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu: 

3.3.1  Data primer 

Data primer adalah penelitian ini adalah data yang diperoleh oleh peneliti 

secara langsung dari tangan pertama, seperti data yang diperoleh oleh responden 

melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel atau juga data hasil wawancara 

peneliti dengan nara sumber. 

3.3.2  Data sekunder 

Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, 

seperti dokumen-dokumen mengenai masalah yang diangkat, mengutip dari buku-

buku, jurnal, website, penelitian terdahulu. 
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3.4  Teknik Pengumpulan data 

Dalam penelitian teknik pengumpulan data merupakan faktor penting 

dami keberhasilan dalam melakukan penelitian, dalam hal ini berkaitan dengan 

bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan alat yang digunakan. 

Menururt Lexy J. Meleong (2000) dalam hal ini mengumpulkan data 

dengan menggunakan metode penelitian lapangan, yang mana penelitian ini 

menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan atau narasumber 

yang telah ditentukan. Yaitu tehnik pengumpulan data primer dengan melihat 

secara langsung kelapangan dan mendengar langsung di lokasi penelitian dengan 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

3.4.1  Teknik Observasi 

Koentjoroningrat (1991) observasiyakni salah satu teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis 

fenomena-fenomena yang diselidiki. Untuk mengamati dan melihat keadaan 

serta kondisi yang terjadi berhubungan dengan dampak kebijakan wali kota 

Kendari tentang pembatasan sosial berskala besar terhadap pendapatan 

pedagang di Pasar Baruga kota Kendari. 

3.4.2  Interview (Wawancara) 

Husaini Usmani dan P.S Akbar (1996) wawancara merupakan metode 

pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara kepada pihak yang 

dapat memberikan informasi yang diperlukan Jadi wawancara tersebut 

dipergunakan untuk memperoleh informasi atau data berupa ucapan, pikiran, 

gagasan, perasaan, dengan fenomena yang diteli. Teknik pengumpulan data 

dengan wawancara dilakukan dengan jalan mengadakan tanya jawab secara 
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langsung dengan sumber data dalam hal ini pedagang dan pengelola Pasar 

Baruga. 

3.4.3  Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis seperti  arsip-arsip,  buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau 

hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.  

Suharsimi Arikunto (2002) dokumentasi berasal dari kata dokumen 
yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode 
dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-
buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan 
harian dan sebagainya. Hal 16 
 
Teknik dokumentasi ini juga berguna untuk melengkapi data yang 

didapatkan dengan cara pengambilan gambar agar semakin valid demi 

mendapatkan hasil penelitian yang maksimal sesuai dengan kebutuhan 

penelitian.  

3.5  Teknik Analisis Data 

Moleong J. Lexy, M.J (2000) analisis data kualitatif  adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-

milahnya menjadikan satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan 

menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar (2009) Analisis data versi 

Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian 

data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” 
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yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak 

pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, 

menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya dengan maksud 

menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data 

tersebut diverifikasi. 

b. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam 

bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah 

dipahami. 

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir 

penelitian kualitatif. 

3.6  Pengecekan Keabsahan Data 

Sugiyono (2007) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. 

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan 

data, dan waktu  

3.6.1 Triangulasi Sumber 

Triangulasi Sumber Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang 

diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 

selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber 

data. 
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3.6.2  Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, 

misalnya untuk mengecek data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. 

Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data 

yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber 

data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar. 

3.6.3  Triangulasi waktu 

Triangulasi waktu data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara 

dipagi hari pada saat narasumber masih segar, sehingga akan memberikan 

data lebih valid sehingga lebih kredibel, selanjutnya dapat dilakukan dengan 

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau 

situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka 

dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian 

datanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


