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BAB III  

METODE PENELITIAN 

  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan dilapangan 

kerja penelitian.
42

 Dalam hal ini penulis merujuk kepada pengelolaan pasar 

daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya 

data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara. Pendekatan 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik 

itu berupa lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh peneliti terhadap orang 

yang diwawancarai berdasarkan hasil penelitian.
43

 Dengan menggunakan 

metode diskriptif kualitatif, penulis akan menemukan data-data dari hasil 

wawancara dengan informan yang berkaitan tentang pengelolaan pasar daerah 

kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Senin Nagara Kecamatan Daha 

Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alasannya karena Pasar Senin Negara 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam merealisasikan pengelolaan pasar belum 

berjalan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Tentang Pengelolaan Pasar Daerah. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah hasil penelitian secara langsung terhadap suatu kejadian 

tertentu, yang merupakan perlambangan yang mewakili subjek dan objek atau 

konsep dalam dunia nyata.
44

 Data yang dicari dalam penelitian ini meliputi : 

a. Identitas informan : nama, jabatan, dan alamat. 

b. Data yang dikumpulkan penulis untuk kepentingan memecahkan 

masalah atau menjawab pertanyaan penulis, maka data yang dicari 

penulis adalah : 

1) Pengelolaan Pasar Daerah di pasar Senin Nagara Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan. 

2) Faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah dalam 

mengelola Pasar Daerah di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan. 
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2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Informan adalah 

orang yang dimintai keterangan mengenai fakta atau pendapat secara 

langsung tentang permasalahan yang akan diteliti.
45

 Dalam penelitian ini 

informan dari penulis adalah Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Negara, Satpol 

PP Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pedagang Pasar dan Masyarakat sekitar. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 

metode, yaitu : 

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengataman terlebih dahulu ke Pasar 

Senin Negara dan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Wawancara, yaitu salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali 

data secara lisan.
46

 Wawancara yang dimaksud adalah melakukan kegiatan 

tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan. Pada proses 

wawancara ini penulis mewawancrai informan kunci antara lain : 

a. Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Negara Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan. 

b. Satpol PP kabupaten Hulu Sungai Selatan 

c. Pedagang Pasar 

d. Pengunjung Pasar 
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3. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

cara mencatat atau mengambil foto-foto dokumen-dokumen (arsip) yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.
47

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Setelah data-data terkumpul peneliti selanjutnya mengolah data yang 

telah didapat. Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut : 

a. Editing, yaitu pengumpulan data dilapangan telah selesai yang 

bertujuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat pada 

pencatatan hingga menyempurnakan terhadap data tersebut.
48

 Dalam 

hal ini penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang 

telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap sehingga 

kelengkapan validasi data. 

b. Deskripsi, adalah menguraikan data dan menyusun kembali data yang 

telah dihimpun dalam uraian sistematis.
49

 Dalam penelitian ini penulis 

memaparkan data tentang pengelolaan dan kendala yang dihadapi 

pemerintah daerah dalam mengelola pasar daerah kabupaten Hulu 

Sungai Selatan. 
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c. Matrik, adalah berupa tabel yang disusun berdasarkan data-data hasil 

penelitian secara ringkas.
50

 Matrik disini digunakan untuk 

mempermudah penulis dalam mengambil kesimpulan pada penyaji 

data yang telah di uraikan. 

2. Analisis Data 

Analisis data merupakan penyederhanaan data dalam bentuk yang 

lebih praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan, dengan adanya analisis, data 

menjadi berarti dalam memecahkan masalah penelitian.
51

 Dalam hal ini 

penulis menganalisa data menggunakan analisis kualitatif dan data yang 

terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif. 
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