BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini yaitu yang dilakukan ke lapangan untuk menggali dan
mengetahui strategi yang dilakukan pedagang kecil di Desa Mataraman untuk
menghadapi Pandemi Covid-19. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian
kualitatif deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan.
Penelitian ini mendapatkan data secara langsung dari sumber asli atau
sumber pertama yaitu pedagang kecil di Desa Mataraman yang masih
mempertahankan usahnya pada saat terjadi Pandemi Covid-19.
Ada beberapa pertimbangan sehingga peneliti menggunakan pendekatan
kualitatif ini, diantaranya:
1. Penelitian ini terkait dengan fenomena yang ada di dalam masyarakat
terutama pada pedagang kecil sehingga untuk memahami pokok
pembahasan menjadi mudah apabila menggunakan pendekatan kualitatif.
2. Pokok permasalahan yang diteliti adalah suatu proses dan interaksi
langsung antara peneliti dengan dengan informan, maka pendekatan ini
sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

B. Lokasi Penelitian
Berdasarkan

latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran yang

diuraikan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa
Mataraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan
Selatan.
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C. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah para pemilik usaha kecil di Desa Mataraman,
Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dan objek penelitian ini sasaran atau
tujuan utamanaya adalah strategi pelaku usaha kecil di Desa Mataraman,
Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Subjek yang akan diteliti berjumlah
40 orang pemilik usaha kecil yang berdomisili di Desa Mataraman yang kemudian
diseleksi berdasarkan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis. Keriteria
tersebut yaitu:
1. Pedagang yang masih mempertahankan usahanya pada saat pandemi
Covid-19.
2. Pedagang yang pendapatannya menjadi meningkat selama pandemi Covid19.
3.

Pedagang yang mampu berinovasi pada saat pandemi Covid-19.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis, diperoleh

sebanyak 12 informan yang sesuai dengan kriteria tersebut.

D. Data dan Sumber Data
1. Data
Data ialah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan
informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif

yang

menunjukkan fakta . sumber data terbagi dua:
a.

Data Primer adalah sumber data yang dihimpun langsung oleh
peneliti. Dalam penelitian ini, data primernya berupa hasil jawaban
responden berdasarkan wawancara langsung kepada pedagang kecil di
Desa Mataraman yang masih bisa mempertahankan usahanya pada
saat terjadi Pandemi Covid-19.

b.

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui media
perantara berupa buku, jurnal, dan literatur lainnya. Dalam penelitian
ini penulis mengambil beberapa sumber dari buku, skripsi terdahulu
dan artikel penelitian.
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2. Sumber Data
Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah
responden yang berjumlah 40 informan yang kemudian dipilih
berdasarkan dengan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis.
Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan penulis maka diperoleh 12
responden yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Responden
yaitu pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti, yakni pedagang
kecil yang menjalankan usahanya dengan modal relatif kecil yaitu
dibawah Rp. 5.000.000

di Desa Mataraman, Kecamatan Mataraman,

Kabupaten Banjar.

E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendukung penelitian ini, teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah sebagai berikut:
1.

Wawancara
Wawancara adalah salah satu pengumpulan data, pencarian

informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara
merupkan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
yang mengajukan pertanyaan dan responden yang memberikan jawaban
atas pertanyaan itu. Wawancara ini yakni dilakukan kepada pedagang kecil
di Desa Mataraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Penulis
mewawancarai pedagang kecil tentang bagaimana strategi yang dijalankan
untuk tetap bisa mempertahankan usahanya pada kondisi terjadi Pandemi
Covid-19.
Metode wawancara yang dilakukan gunakan yaitu wawancara
terstruktur yang mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang
telah tersusun secara sistematis.
Adapun data yang diperoleh melalui metode wawancara yaitu:
a. Tentang strategi

yang

dijalalankan

pedagang kecil

untuk

menghadapi Pandemi Covid-19.
b. Tentang pendapatan pada saat sebelum dan pada saat terjadi
Pandemi Covid-19.
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c. Tentang seberapa lama pedagang kecil menjalankan strategi yang
mereka lakukan.
2.

Dokumentasi
Dokumentasi adalah penelusuran dan perolehan data yang

diperlukan melalui data yang telah tersedia. Dokumentasi bisa berbentuk
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumentasi yang
dimaksud dalam penelitian ini yaitu berupa foto ketika melakukan
wawancara dengan responden yaitu pedagang kecil yang ada di Desa
Mataraman. Dengan adanya dokumentasi ini maka dapat meningkatkan
keabsahan dan penelitian akan terjamin, karena peneliti betul-betul
melakukan penelitian kelapangan secara langsung.
3.

Observasi
Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan

cara mengamati suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Teknik
observasi dapat dilakukan dengan cara partisipatif dan nonpartisipatif.
Observasi partisipatif merupakan kegiatan pengumpulan data yang mana
peneliti ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan
observasi nonpartisipatif yaitu peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan dan
hanya berperan mengamati kegiatan.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi
nonpartisipatif dimana peneliti hanya mengamati aspek tertentu seperti
mengamati strategi pedagang kecil untuk tetap mempertahankan usahanya
pada saat terjadi Pandemi Covid-19.
Adapun data yang diperoleh melalui metode obdervasi, yaitu:
a.

Keadaan lokasi penelitian.

b.

Keadaan pedagang di Desa Mataraman.

c.

Mengamati subjek dan objek yang akan diteliti.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Adapun tahap-tahap dalam pengelolahan data adalah sebagai berikut:
1

Editing
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Editing yaitu memeriksa data-data yang telah dikumpulkan untuk
menegetahui kejelasan guna tercapainya tujnuan.
2

Kategorisasi
Kategorisasi

yaitu penyusunan data

yang telah diperoleh

berdasarkan jenis dan permasalahn.
3

Deskripsi
Deskripsi yaitu menguraikan dan menyusun kembali data yang

dihimpun dalam uraian yang sistematis.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik
analisis menurut Miles dan Huberman. Dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas.
1. Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan cara
wawancara, dokumentasi dan observasi.
2. Reduksi Data
Meruduksi data merupakan merangkum data yang diperoleh
kemudian memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal
yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi dapat
memberikan gambaran yang jelas agar dapat mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya.
3. Penyajian Data
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam
bentuk uraian singkat.
4.

Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat
mendukung

pada

tahap

pengumpulan

data

selanjutnya.

Apabila

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel.
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G. Tahap Penelitian
Agar penelitian tersusun secara sistematis, maka ditempuh tahapantahapan sebagai berikut:
1. Tahapan Pendahuluan
Pada tahapan pendahuluan ini, penulis mengamati garis besar
permasalahan yang akan diteliti guna mendapatkan gambaran umum.
2. Tahapan Pengumpulan Data
Pada tahapan pengumpulan data, penulis mengumpulkan data-data
yang diperlukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data
sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data
Setelah semua data terkumpul, selanjutnya

pada tahapan ini

penulis mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik pengolahan
data, kemudian dianalisis secara kualitatif.
4. Tahapan Penyusunan Laporan
Pada tahapan penyusunan laporan, penulis menyusun hasil
penulisan yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan.

3.1 Diagram Alir Tahap Penelitian

MULAI
Studi Lapangan
(Mengamati Garis
Besar Permasalahan)

Pengumpulan Datadata Yang
Diperlukan
Pengolahan Data
yang Kemudian
Dianalisis Secara
Kualitatif
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Menyusun Hasil
Penulisan Sesuai
Dengan Sistematika
Penulisan
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