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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah penelitian

lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap

suatu sampel dalam memperoleh informasi dari sebagian populasi untuk

mewakili seluruh populasi dan kemudian informasi tersebut dikumpulkan

dari responden (pemberi data atau informasi) dengan menggunakan

kuesioner (daftar pertanyaan) (Dr.H.M. Alfani & Jaya, 2018, hal. 129).

Dalam hal ini, masalah yang diteliti adalah tentang pendapatan pedagang

dan kendala yang dihadapi pedagang di Pasar Kindai Limpuar Gambut,

yang berlokasi di Jl. A. Yani Km. 14, Kabupaten Banjar, Kecamatan

Gambut.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif

yaitu sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa,

masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan yang

hasil temuannya berupa uraian kalimat bermakna yang menjelaskan

pemahaman. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang sebagai

alat utamanya menggunakan wawancara.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian

yaitu, Pasar Kindai Limpuar Gambut. Pemilihan lokasi penelitian pada
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Pasar Kindai Limpuar yang beralamatkan di Jl. A. Yani Km. 14,

Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Kalimantan Selatan. Tepatnya

lingkungan di pasar Kindai Limpuar Gambut.

Gambut.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan

sampel adalah kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik

kesimpulannya (Muh Fitrah & Dr, 2017, hal. 157).

Dalam penelitian ini, populasi adalah pedagang sembako di Pasar

Kindai Limpuar Gambut. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam

penelitian ini menggunakan purposive sample. Untuk purposive sample

mencakup informan, subjek atau elemen yang dipilih karena karakteristik

tertentu.

Dengan kata lain, teknik purposive sample adalah teknik penarikan

sampel yang dilakukan bedasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap

elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah

penelitian (Tanjung & Devi, 2018, hal. 113). Diman pandusn sampel yang

digunakan akan menentukan batasan jumlah, atau kategori informan yang

boleh dipilih, dan diundang sebagai anggota sampel.
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Populasi dalam penelitian ini adalah pedagag sembako yang

menempati toko bangunan pasar berdasarkan data tempat usaha unit area

III Pasar Kindai Limpuar Gambut yaitu ada 22 pedagang sembako.

Sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan panduan

kriteria yang akan menjadi informan.

Berikut panduan sampel yang menjadi kriteria informan, yaitu:

a. Pedagang yang menempati toko di Pasar Kindai Limpuar Gambut.

b. Pedagang yang menjual jenis dagangan sembako.

c. Pedagang yang merupakan kepala keluarga atau tulang punggung

keluarga

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah mengenai

pokok-pokok yang berkaitan dengan:

a. Identitas responden, meliputi nama, jenis kelamin,

pendidikan, alamat Toko, Alamat rumah.

b. Pendapatan pedagang sembako di Pasar Kindai Limpuar

Gambut.

c. Kendala-kendala yang dihadapi pedagang di Pasar Kindai

Limpuar Gambut terkait denagn pendapatannya.
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2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber utama yaitu berupa hasil wawancara

yang dilakukan oleh peneliti dengan informan.

Informan dalam penelitian ini adalah para pedagang sembako yang

memiliki kriteria sebagai berikut

a. Pedagang yang menempati toko di Pasar Kindai Limpuar

Gambut.

b. Pedagang yang menjual jenis dagangan sembako.

c. Pedagang yang merupakan kepala keluarga atau tulang

punggung keluarga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data untuk

penelitian ini adalah:

1. Observasi yaitu peneliti melakukan peninjauan langsung ke

lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang

berisi permasalahan yang akan diteliti.

2. Wawancara yaitu sebagai teknik pengumpulan data atau

informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara

sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian (Alfani &

Jaya, 2018, hal. 195).

Wawancara yang dimaksud disini yaitu wawancara

langsung dilakukan dengan para pedagang sembako di Pasar
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Kindai Limpuar Gambut, yang berlokasi di Jl. A. Yani Km. 14,

Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Kalimantan Selatan.

Sehingga diperoleh data yang diperlukan mengenai pendapatan

pedagang serta kendala-kendala yang dihadapi berkenaan

dengan pendapatannya.

3. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data kualitatif yang

datanya tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokukmentasi.

Data tersebut bisa berbentuk surat, catatan harian, arsip foto,

hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing, yaitu mengecek dan mengoreksi data yang terkumpul

dari hasil wawancara untuk diolah dalam bentuk paparan

tulisan serta mengoreksi kembali apabila masih terdapat

kekurangan .

b. Deskripsi, yaitu memaparkan data pendapatan, kecukupan

pendapatan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pedagang

sembako di Pasar Kindai Limpuar Gambut.
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c. Matrikasi, yaitu dengan melakukan penyusunan secara ringkas

ke dalam bentuk matriks terhadap data tentang pendapatan

pedagang dan kendala-kendala yang dihadapi pedagang yang

telah diperoleh, sehingga memudahkan dalam memahami dan

menganalisa tentang pendapatan pedagang di Pasar Kindai

Limpuar Gambut.

2. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif, yaitu mengkaji secara mendalam terhadap data mengenai

pendapatan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pedagang di

Pasar Kindai Limpuar Gambut dan diuraikan dengan sistematis

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat ditarik

kesimpulan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.
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