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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut 

pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data 

orang-orang di tempat penelitian. Penelitian kualitatif juga bisa 

dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. 

Sekalipun demikian, data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif 

memungkinkan untuk dianalisis melalui perhitungan.
1
 Peneliti memilih 

menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin menjadi 

partisipatoris dalam perjalanan penelitian dan metode kualitatif ini cocok 

untuk mengkaji rumusan masalah penelitian ini. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan.
2
 

Peneliti akan mendatangi pasar tradisional Srengat yang terletak di Jl. 

Trisula No. 4, Desa Dandong, Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Pasar 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis......., hal.111 

2Ibid.,  hal. 118 



52 
 

 

yang buka dari jam 3 dini hari hingga jam 4 sore ini memiliki bangunan 

pasar yang tidak terlalu besar yang banyak terdapat kios-kios penjual 

dengan berbagai macam barang dagangan yang dijajakan, akan tetapi 

banyak dikunjungi para pembeli baik pembeli, disana dijual berbagai 

bahan pokok untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, disana juga banyak 

dijual berbagai jenis sayur mayur, berbagai jenis ikan mulai berbagai jenis 

ikan tawar hingga ikan laut tersedia, bahkan terdapat juga penjual perabot 

rumah tangga, kebutuhan sandang pun juga tersedia disana hingga penjual 

emas pun ada di pasar tersebut. 

Dan peneliti juga akan mengunjungi dinas terkait yaitu Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan  Kabupaten Blitar yang beralamatkan di 

Jalan Kediri No.18, Sanankulon, Blitar Jawa Timur 6615, guna 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. 

 

C. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam setiap kegiatan 

ditempat penelitian berperan sebagai perencana, pelaksana tindakan, 

reflektor dan sebagaipelapor hasil penelitian. Sebagai subyek pemberi 

tindakan, peneliti bertindak sebagai pengamat. Di samping itu, peneliti 

juga mengumpulkan data dan menganalisis data hasil penelitian. 
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D. Data dan Sumber data 

1. Data  

Data adalah bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan 

informasi atau keterangan yang baik. Data yang digunakan dalam 

penelitian disini adalah keterangan-keterangan hasil dari wawancara 

mendalam serta pengamatan. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana 

data dapat diperoleh. 
3
 

a. Data Primer 

Data ini diperoleh dari lapangan di kantor Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, sumber data 

primer  yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tehnik 

penelitian langsung ke objek untuk  memperoleh data dengan 

wawancara, observasi dan studi dokumentasi langsung guna 

memperoleh data yang akurat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder ini diperoleh melalui sejumlah buku, jurnal 

dan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini, 

yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat 

memperkuat data pokok. 

 

                                                           
3
 Arikunto Suharsismi, Prosedur Penelitian, (cet. XII: Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002), 

hal. 36 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data kualitatif dapat diperoleh melalui: 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat 

menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara data yang 

diperoleh akan lebih mendalam, dalam pelaksanaan wawancara 

diperlukan keterampilan diri seorang peneliti dalam berkomunikasi 

dengan responden. Seorang peneliti harus memiliki keterampilan 

dalam mewawancarai, motivasi yang tinggi, dan rasa aman, artinya 

tidak ragu dan takut menyampaikan wawancara. Seorang peneliti juga 

harus bersikap netral, sehingga responden tidak merasa ada tekanan 

psikis dalam memberikan jawaban kepada peneliti.
4
 

Peneliti mewawancarai subyek wawancara yaitu kepala bidang 

perdagangan dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar 

dan pedagang hasil pertanian di pasar tradisonal Srengat ketika 

wawancara berlangsung peneliti mengajukan pertanyaan berdasarkan 

pedoman wawancara yang telah dibuat, lalau mencatat dan merekam 

semua penjelasan yang diberikan narasumber kemudian 

mendokumentasikannya melalui foto. 

2. Observasi  

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

                                                           
4Ibid.,Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis............, hal.123 
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gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.  Dalam 

penelitian ini peneliti akan terjun langsung kelapangan guna 

memperoleh data yang dibutuhkan.
5
 

Peneliti berpedoman pada pedoman observasi dan mengamati 

secara langsung situasi dan kondisi yang sedang terjadi di kantor dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, kemudian mencatat 

semua apa yang terjadi di lokasi tersebut, mendekripsikan semua 

keadaan sekiatar melalui analisis bukti foto dan rekaman suara sebagai 

dokumentasi. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
6
 

Peneliti mendokumentasikan semua hasil penelitiannya melalui 

bentuk catatan dari hasil wawancara, foto dan rekaman suara 

wawancara dengan kepala kantor Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. 

4. Teknik Triagulasi Data 

Triagulasi merupakan teknikpengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada untuk memperoleh data yang lebih konsisten dan 

                                                           
5
Kuntjojo, Metode Penelitian (Kediri: Fitrimaya 2009), hal.38 

6Ibid.,  hal 54 
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pasti dengan cara menguji  kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data.
7
 

 

F. Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data induktif dan deduktif. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, dari hasil observasi, 

wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, maka penyusun 

mengangkat fakta-fakta yang khusus, peristiwa konkret kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum, hal ini dilakukan untuk menyelesaikan 

masalah mengenai pelaksanaan mekanisme penetapan harga komoditi 

hasil pertanian bagi pedagang di pasar tradisional Srengat Blitar yang 

dianalisis atau ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi Islam.
8
 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Macam-macm pengujian kredibilitas menurut Sugiyono (2014) antara lain: 

1. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menghapus jarak 

peneliti dengan narasumber, sehingga tidak ada lagi informasi yang 

disembunyikan oleh narasumber karena telah dipercayai peneliti. 

 

 

                                                           
7bid.,  Sugiyono,Metode Penelitian Bisnis ..........hal. 410 

8
 Sudarwan Damim, Menjadi Peneliti Kualitatif(Bandung:Pustaka Setia,2002), hal 61 



57 
 

 

2. Meningkatkan ketekunan 

Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan 

wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. 

Aktifitas ini dilakukangunamemperoleh kredibilitas data.  

3. Trigulasi 

Trigulasi merupakan teknik yang mencari pertemuan pada titik 

tengah informasi dari data terkumpul guna pengecekan dan 

pembanding terhadap data yang telah ada. Trigulasi terdapat tiga 

macam yaitu trigulasi sumber, waktu dan teknik. 

4. Analisis Kasus Negatif 

Melakukan analisis kasus negatif bearati mencari data yang 

berada atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan 

peneliti. 

5. Menggunakan bahan referensi 

Bahan referensi merupakan bahan pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan peneliti. 

6. Menggunakan memberheck 

Member heck adalah proses pengecekan  data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data.
9
 

 

 

                                                           
9
Burhab Bunguin, Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filisof 

danMetodologis  kearah Penguasaan Model Aplikasi(Jakarata: RajaGrafindo Persada,2003), hal. 

69 
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H. Tahap-tahap Penelitian 

Menurut  Mtthew B. Milesdan A. Michael Huberman yang 

diterjemahkan oleh Tjetjep Rehendi R. Yang berjudul Analisis Data 

Kualitatif (1992), tahapan-tahapan penelitian kualitatif  itu meliputi 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Membangun kerangka konseptual 

Membangun kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau 

kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah 

yang ingin diteliti. 

2. Memutuskan permasalahan penelitian 

Memutuskan permasalahan penelitian merupakan suatu 

penelitian yang lebih di titik beratkan pada sesuatau yang 

dipermasalahkan sehingga harus di bedakan dengan permasalahan. 

3. Pemilihan sampel dan pembatasan masalah 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, 

dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan 

populasi itu sendiri. Sedangkan pembatasan masalah adalah ruang 

lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang 

terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk 

dilakukan. 
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4. Instrumen 

Instrumen adalah sebuah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab 

permasalahan penelitian. 

5. Pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data, untuk memperoleh informasi yang 

di butuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. 

6. Analisis data 

Analisis data adalah sebuh cara untuk mengolah data menjadi 

informasi agar karakteristik data tersebut mudah dipahami dan 

bermanfaat untuk solusi permasalahan yang berkaitan dengan 

penelitian. 

7. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari sebuah 

wacana tertentu atau akhir dari  sebuah pembahasan.
10

 

 

                                                           
10Ibid.,  Bunguin, Analisis Data Penelitian ......, hal.87 


