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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

yang berbentuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data dari observasi, dokumentasi 

dan wawancara dalam mengumpulkan data untuk memberikan gambaran 

dalam bentuk panyajian laporan penelitian. (Moleong, 2008). 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dalam penelitian ini 

bertujuan agar penulis memaparkan data-data hasil penelitian dilapangan 

yakni tentang analisis keberadaan pasar modern terhadap pendapatan para 

pedagang pasar tradisional di paringin kabupaten balangan. (Leksono, 

2013). 

 Menurut Emzir, “dalam penelitian kualitatif deskriptif data yang 

dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada 

angkaangka”. (Emzir, 2014). 

Metode deskriptif menjelaskan suatu keadaan atau fenomena sesuai 

dengan realita yang terjadi sehingga tidak diperlukan perumusan hipotesis. 

(Nariasih, 2017). 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pasar Tradisional dan Pasar 

Modern Paringin yang Berada Kabupaten Balangan. 
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C. Subjek dan Objek penelitian 

 Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, 

ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah 

yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian ini 

adalah pedagang yang sudah lama berjualan dipasar tradisional paringin 

dan pegawai indomaret maupun pegawai alfamart di pasar paringin. 

 Subjek pada penelitian ini memiliki beberapa karakteria, yaitu : 

1. Subjek penilitian ini adalah 7 pedagang sembako pasar tradisional 

paringin yang sudah yang berjualan sekitar 6 tahun lebih dan 4 

Orang pegawai toko indomaret dan 1 pegawai alfamart. 

2. Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau 

yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian.  

3. Objek penelitian ini adalah pedagang pasar tradisional dan pegawai 

indomaret/alfamart yang telah menjadi topik pembahasan dalam 

penelitian ini. (J. Vrendenbergt, 1980, hal.34) 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. 

a. Data primer adalah data asli yang penulis kumpulkan sendiri, 

melalui wawancara kepada pedagang pasar tradisional paringin 

dan pegawai indomaret/alfamart 

b. Data sekunder adalah data yang sudah ada. Data sekunder 

diperoleh dengan cara melakukan pengutipan dari sumber lain 

yang menerbitkan data tersebut. (Singgih, 2000, hal.214) 
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2. Sumber Data 

   Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu 

orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini (pedagang pasar 

tradisional), untuk memberikan data informasi yang diperlukan oleh 

penulis sebanyak beberapa orang pelaku pedagang yang terdampak 

dengan adanya pasar modern dipasar tradisional paringin kabupaten 

balangan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi, 

mengenai Analisis Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Para 

Pedagang Pasar Tradisional Paringin Kabupaten Balangan. 

1. Wawancara 

Menurut (Suwartono 2014) “wawancara merupakan cara 

menjaring informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan”. 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan tanya 

jawab kepada pedagang pasar dan pegawai indomaret Paringin 

Kabupaten Balangan. 

2. Obesevasi 

Pengamatan merupakan metode yang pertama-tama 

digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah (Koentjaraningrat, 

1991). Menurut Tohirin (2012), mengemukakan beberapa alasan 

pengamatan dijadikan sebagai cara utama pengumpulan data, yaitu: 
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a) Didasarkan atas pengamatan langsung 

b) Memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian 

mencatat yang sebernarnya terjadi. 

3. Dokumentasi 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data 

berupa surat kabar dan lain-lain. Teknik dokumentasi bertujuan 

untuk menjadikan hasil penelitian lebih kredibel (dapat dipercaya) 

dengan didukung oleh foto atau dokumen lain. 

F. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles and Huberman (1984) dalam buku karangan Afrizal 

(2015) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dengan model analisis interaktif dan berlangsung secara terus-menerus 

sampai tuntas. 

Aktivitas yang dilakukan peneliti dalam analisis data yaitu,data 

yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, data reduction, data 

display dan conclusion drawing. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan kegiatan memilih hal-hal pokok, 

merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya serta membuang hal-hal yang tidak penting. Dengan 

demikian data yang telah direduksi oleh peneliti akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

pengumpulan data selanjutnya. 
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Penarikan Kesimpulan 

Reduksi Data 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

2. Penyajian Data 

Kalau dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, 

hubungan, antar kategori, flowcart dan sejenisnya. Dalam 

menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut. 

3. Menarik kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan salah 

satu temuan baru yang sebelumnya belum pernah terjadi. Temuan 

tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, teori 

atau hipo. 

Gambar 3. 1 

 

Bagan Model Analisis Interaktif 

 

 

Sumber: (Afrizal, 2015) 
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Dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwa proses penelitian 

ini dilakukan secara terus-menerus dan saling berkaitan satu sama 

lain baik sebelum hingga selesainya penelitian. 

G. Teknik Pengolahan Data 

Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan 

pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Editing, adalah penulis mempelajari dan meneliti kembali data yang 

telah terkumpul, sehingga dapat diketahui kelengkapan dan ketidak 

jelasan data. 

2. Kategorisasi, adalah penulis menyusun terhadap data yang telah 

diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga 

tersusun secara sistematis dan lebih mudah dipahami. 

3. Deskripsi, adalah menguraikan dan menyusun kembali data yang 

telah terhimpun dalam uraian sistematis.  

4. Kesimpulan, adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. 

Kesimpulan ini yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait 

dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah 

concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang 

terdiri dari tiga proses sebelumnya, yaitu editing, kategorisasi, dan 

deskripsi. 

 


