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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

3.1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). 

Sehingga metode yang digunakan  adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono yaitu penelitian 

tersebut menggambarkan,meringkas berbagai kondisi, situasi atau 

fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu 

kepermukaan sebagai ciri, karakter, sifat,model, tanda atau gambaran 

tentang kondisi, sitasi dan fenomena tertentu. Penelitian kualitatif ialah 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Disebut sebagai 

metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat 

deskriptif. (Sugiyono, 2007:20). 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Pasar Baruga 

kendari. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan salama 1 bulan 

yaitu pada bulan Mei sampai bulan Juni 2021. 

3.3. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data Primer 

dan Data sekunder. Sumber data dari penelitian ini adalah subjek dari 

mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa 

fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. 
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Penulis menggunakan beberapa sumber data yaitu sumber data pimer 

dan sekunder, adapun yang dimaksud sumber data primer dan sekunder 

adalaah : 

a. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang biasanya diperoleh dengan 

survey lapangan yang menggunaan suatu metode pengumpulan 

data (Mudrajat Kuncoro,2009.hal.148). Data primer atau data 

utama diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa 

observasi maupun berupa hasil wawancara tentang Analasis 

pendapatan pedagang sayur keliling di pasar Baruga. Dalam 

penelitian ini yang menjadi informan adalah pedagang sayur 

kelilng sebanyak 18 informan. 

b. Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang 

diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh 

dari buku-buku) yang mendukung  atau memperkuat data 

primeryang ada (Suharsimi Arikunto.hal.21-22). Adapun sumber 

data dalam data sekunder yaitu dokumentasi.  

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode atau tekhik pengumpulan data adalah cara-cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Tekhnik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fiel 

research (penelitian lapangan), yaitu untuk mencari dimana peristiwa-

peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung sehingga 
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mendapat informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang 

berkenaan (Suharsimi Arikunto,2005. Hal.100 ). Adapun tekhnik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Observasi (pengamatan) 

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan 

keseharian manusia dengan menggunakan panca indra. 

Observasi diartikan sebagai “pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian” 

(S Margono, 2004). 

Observasi merupakan merupakan salah satu langkah 

penting yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data 

yang bersifat representative karena pada teknik ini peneliti 

terjun langsung kelapangan untuk mengamati, menganalisa, 

memaknai, memahami dan menyimpulkan aktivitas sosial yang 

terjadi sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, 

penulis melakukan pengamatan langsung terkait objek yang 

akan diteliti dengan melihat langsung dilokasi penelitian pada 

pedagang sayur keliling di pasar Baruga.  

b. Wawancara  

Wawancara adalah tekhnik pengumpulan data dalam 

upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan 

melaksanakan proses pemecahan permasalahan tertentu dengan 

Tanya jawab secara langsung yang bebas dan terbuka. (Lexy 

J.Moleong, 2002.hal.234) 
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Proses wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari 

informan, yaitu: pedagang sayur keliling yang berada di Pasar 

Baruga Kota Kendari. Adapun jumlah informan dalam penelitian 

ini yaitu 40 informan. 

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai interviewer 

(pewawancara) yang mengajukan pertanyaan kepada informan 

yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan 

informan bertugas untuk menjawab setiap pertanyaan 

pewawancara. Teknik wawancara dalam penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara yang struktur, yaitu proses 

wawancara yang dilakukan secara terencana. Dalam hal ini, 

peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan sebagai panduan 

dalam mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi 

terkait pendapatan pedagang sayur keliling di Pasar Baruga. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu merupakan cara pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Pengumpulan data 

dari dokumentasi-dokumentasi yang penulis dapatkan salama 

observasi. (Husaini Usman, 2001. Hal.81). dalam bukunya S. 

Margono dikenal dengan istilah Documenter. Menurut beliau: 

Documenter adalah cara mengumpulkan data melalaui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga 

buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, 

dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian 
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disebut dengan teknik documenter atau studi documenter (S. 

Margono, hal. 181). 

 Documenter dari penelitian ini bersumber dari dokumentasi 

pedagang sayur keliling di Pasar Baruga Kota Kendari. 

3.5.Teknik Analisis Data  

Setelah pengumpulan data telah terangkum, maka selanjutnya 

peneliti menganalisis data yang telah di kumpulkan. Kemudian data 

tersebut disusun secara sistematis dan rasional yang terkumpul baik 

dari hasil observasi, wawancara dan dokumen-dokumen (Moh. 

Soehada, 2008). 

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1992). Mengenai ketiga 

alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. 

2. Penyajian Data 

Setelah peneliti melakukan reduksi data dalam bentuk uraian 

singkat atau sejenisnya. Dengan mendisplay data maka akan 

mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.  

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 
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Pengumpulan data pada tahap awal menghasilkan kesimpulan 

sementara apabila yang dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti 

atau yang terjadi di lapangan) dapat mengeluarkan kesimpulan awal 

atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Langkah terakhir dari 

analisis dan pengelolaan data adalah penarikan kesimpulan. Teknik 

ini digunakan untuk mengambil kesimpulan dari data-data yang 

telah dirangkai sehingga peneliti dapat menghasilkan kesimpulan 

yang sesuai pada fokus penelitian ini.  

3.6.Pemeriksaan Keabsahan Data  

Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif perlu ditetapkan 

pengujian keabsahan data untuk menghindari data yang bias atau tidak 

valid. Hal ini untuk menghindari adanya jawaban dari informan yang 

tidak jujur (Sugiono, 2008). Pengujian keabsahan data dalam penelitian 

ini dengan menggunakan teknik trianggulasi, yaitu:  

1. Trianggulasi Sumber adalah pengujian kredibilitas data dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pada 

sumber tersebut didapat melalui observasi, wawancara, atau 

dokumentasi sampai data akurat sesuai dengan masalah yang ada 

dalam penelitian ini.   

2. Trianggulasi Tehnik, yaitu pengujian kredibilitas data dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda, data dapat diperoleh melalui wawancara, lalu dicek melalui 

observasi ataupun dokumentasi. Bila dengan ketiga teknik pengujian 

kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda. 
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Maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data 

yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar dan sesuai dengan masalah yang ada dalam 

penelitian ini.  

3. Trianggulasi Waktu, yaitu melakukan pengecekan kredibilitas data 

yang dilakukan melalui pengecekan wawancara, observasi atay 

teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan 

dengan cara berulang-ulang sampai ditemukan data yang valid 

sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.  

 


