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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang salah satu tujuannya adalah 

mengembangkan pengetahuan, sedangkan ilmu merupakan bagian pengetahuan 

yang memenuhi kriteria tertentu yaitu rasional dan teruji
91

 Penelitian ini dilihat 

dari sudut pandangnya adalah penelitian lapangan (field Research), dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.  

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisa tinjauan Ekonomi 

Syariah terhadap pengaruh pelaksanaan jual beli kerajinan rotan di Kota 

Pekanbaru  dalam meningkatkan perekonomian pedagang. Sedangkan 

pendekatan kuantitatif, untuk menganalisa seberapa besar pengaruh jual beli 

kerajinan rotan dalam upaya peningkatan perekonomian pedagang.  

Metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu kelas 

peristiwa pada  masa  sekarang.
92

. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 
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dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 

analisa data bersifat kuantitatif / statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan.
93

 Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka.
94

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di 

Usaha Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru, yang beralamat di Jl. Yos Sudarso 

Rumbai dan Rumbai Pesisir. Alasan memilih lokasi tersebut karena lokasi ini di 

merupakan sentra kerajinan rotan di Pekanbaru, sehingga diharapkan dapat 

memberikan data-data yang lebih valid tentang pelaksanaan jual beli.   

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai April 2018 sampai dengan januari 2019. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun subjek pada penelitian ini adalah pedagang kerajinan rotan di 

Kota Pekanbaru serta pakar ekonomi syariah. Sedangkan objek dari penelitian ini 

adalah “Pengaruh Jual Beli terhadap Peningkatan Perekonomian Pedagang 

Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah ”. 
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D. Populasi dan Sampel Penelitian/ Informan Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Sebelum penarikan sampel dilakukan, perlu diketahui terlebih dahulu 

populasinya. Hal ini bertujuan agar penelitian ini mendapatkan sampel yang 

representatif sehingga mendukung tercapainya suatu tujuan. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
95

 

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Objek atau penelitian 

yang akan diteliti dalam populasi disebut unit analisis atau elemen populasi.
96

  

Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, media dan sebagainya.  

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perindustrian dan 

Pedagangan Kota Pekanbaru, Ketua ASPRI (Asosiasi Pengrajin Rotan Riau), dan 

seluruh pedagang kerajinan rotan di Kota Pekanbaru.  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diperoleh dengan cara-cara 

tertentu untuk menjadi wakil dari populasi yang akan diteliti.
97
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus representatif.
98

 Untuk 

menentukan banyaknya sampel, peneliti menggunakan metode teknik  total 

sampling atau sampling jenuh
99

, yaitu tekhnik pengambilan sampel dimana 

jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Alasan mengambil sampling jenuh, 

karena jumlah populasi hanya berjumlah 37 orang, maka seluruh populasi 

dijadikan sampel penelitian. Sedangkan untuk memperkuat data, maka dilakukan 

wawancara dengan Kepala Disperindag dan Ketua ASPRI. Untuk lebih lanjut 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 

Populasi Dan Sampel Penelitian Kerajinan Rotan Di Kota Pekanbaru 

No Uraian Populasi Sampel 

1 Pedagang Kerajinan Rotan  37 37 

2 Kepala Disperindag  1 1 

3 Ketua ASPRI 1 1 

          Sumber: Data Olahan, 2018. 

 

E. Sumber Data  

1. Data Primer 

Manfaat data adalah untuk memperoleh dan mengetahui tentang suatu 

keadaan atau persoalan, dan untuk membuat keputusan atau memecahkan 

persoalan, karena persoalan yang timbul pasti ada penyebabnya. Maka, 
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memecahkan persoalan di tujukan untuk menghilangkan faktor-faktor yang 

menyebabkan timbulnya persoalan tersebut.
100

 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari 

tangan pertama, untuk penelitian ini maka data yang diperoleh berasal dari 

responden langsung melalui kuesioner yang disebarkan dan hasil wawancara 

dengan pihak-pihak terkait seperti Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

Ketua ASPRI, Pedagang Kerajinan Rotan dan pihak lain yang di anggap 

berkompeten tentang aspek yang diteliti. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data-data pendukung atau pelengkap data 

utama yang dapat di gunakan oleh peneliti seperti buku-buku yang menunjang 

yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang di bahas.  

 

F. Tekhnik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid, maka data dikumpulkan melalui 

instrument yang digunakan penulis dalam penelitian, yaitu: 

1. Angket atau Kuesioner (questionnaires) yaitu sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang aspek-aspek atau 

karakteristik yang melekat pada responden.
101
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2. Wawancara 

Untuk melengkapi hasil angket, maka  metode wawancara juga dilakukan 

kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang di  anggap perlu 

sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan menambah wawasan terkait hal 

yang diteliti.  

3. Riset kepustakaan 

Digunakan untuk memperoleh data dengan membaca, mengumpulkan, 

mencatat dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini 

atau referensi lainnya seperti jurnal, website, majalah dan media cetak 

lainnya. 

 

G. Tekhnik Analisis Data 

Menurut Nasution pengertian tentang Analisis Data merupakan proses 

penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data ini berarti bahwa 

menggolongkannya di dalam sebuah pola atau tema, sedangkan tafsiran atau 

interprestasi artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan kategori 

atau pola, serta mencari hubungan antara berbagai konsep.
102

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis Statistik Deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh dari 
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jawaban-jawaban responden. Analisis ini digunakan untuk 

mengidentifikasi karakteristik masing-masing variabel.  

2. Analisis Statistik Induktif (inferensial), yaitu analisis yang digunakan 

untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Regresi Linier Sederhana dengan rumus Y` = a + bX. 

 

H. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga data-data 

yang diperoleh lebih mudah diolah. 

Instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data penelitian harus 

disusun dengan baik, sehingga menghasilkan data yang benar-benar obyektif 

sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen penelitian ini disusun berdasarkan 

tujuan penelitian yang mengacu pada variabel penelitian. Instrumen penelitian ini 

adalah menggunakan kuesioner atau angket. Peneliti menyediakan beberapa 

pertanyaan dan pilihan jawabannya, sehingga responden hanya tinggal memilih 

salah satu jawaban dari pilihan yang tersedia. Kuesioner ditujukan untuk 

mengukur seberapa besar pengaruh jual beli kerajinan rotan tdalam upaya 

peningkatan perekonomian pedagang kerajinan rotan di Kota Pekanbaru. 
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Penelitian ini menggunakan skala likert dengan alternatif jawabannya  terlihat 

pada tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.2. 

Bobot Penilaian Skala Likert
103

 

Indikator Positif Negatif 

Sangat Setuju (SS) 5 1 

Setuju (S) 4 2 

Netral (N) 3 3 

Tidak Setuju (TS) 2 4 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 5 

 

 

I. Pengukuran Insrumen 

Ketetapan suatu pengujian sangat tergantung pada kualitas data yang 

dipakai dalam pengujian tersebut. Oleh karena itu instrument yang dipakai untuk 

mengumpulkan data harus valid dan realiable.  

1. Uji Validitas 

Engkos Kuncoro dan Ridwan.
104

 Menjelaskan bahwa validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kehandalan atau keabsahan suatu alat 

ukur. Suatu angket / kuesioner yang baik harus dapat mengukur dengan jelas 

kerangka penelitian yang akan diukur. 

Untuk mengetahui kevalidan angket pada penelitian ini menggunakan 

bantuan komputer Statistikal Product and Service Solution (SPSS) for 
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Windows ver 20. Untuk menghitung validitas menggunakan teknik korelasi 

Pearson product moment. Sebuah instrument dikatakan valid apabila nilai 

koefisien korelasi r hitung ≥ r tabel
105

 pada taraf signifikansi 5%. Butir 

dikatakan valid jika nilai korelasi pearson lebih besar dari nilai rtabel (rhitung > r 

tabel)  dan butir dikatakan tidak valid jika nilai korelasi pearson lebih kecil dari 

nilai rtabel (rhitung < rtabel) atau butir dikatakan valid jika nilai probabilitas (sig) 

<0,05 dan butir dikatakan tidak valid jika nilai probabilitas (sig) > 0,05. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas artinya adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil penelitian atas 

dasar waktu yang berbeda. Hasil uji reliabilitas menunjukkan semua variabel 

reliabel. Nilai reliabilitas masing-masing variabel >0,60.  

 

J. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik diuji sebelum melakukan pengujian hipotesis untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan. Uji asumsi klasik bertujuan untuk 

memastikan bahwa metode multivariate, termasuk metode regresi dapat 

digunakan pada data tertentu sehingga dapat diinterprestasikan dengan tepat. 

Penelitian ini akan mengukur asumsi normalitas, multikolonieritas dan 

homoskedasitisitas.  
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Regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal, bebas 

multikolinieritas, bebas heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data antara 

lain dapat dilakukan dengan membandingkan probabilitas nilai 

Kolmogrov-Smirnov dengan sebesar 0,05 (5%). Apabila Hasil pengujian 

normalitas lebih dari  α = 0,05 (0,880 > 0,05) maka dapat disimpulkan 

bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.  

2.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Variabel jual-beli dan peningkatan perekonomian > 

0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada heteroskedastisitas.  

 

K. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari analisis regresi linear 

sederhana, dan uji t. 

1. Analisis Regresi Linier Sederhana 
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Menurut Kuncoro
106

 regresi adalah suatu proses memperkirakan secara 

sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang 

berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar 

kesalahannya dapat diperkecil. Peramalan tidak memberikan jawaban pasti 

tentang apa yang akan terjadi, melainkan berusaha mencari pendekatan apa 

yang akan terjadi di masa yang akan datang,  

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun 

kausul suatu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan 

umum regresi linier sederhana adalah
107

: 

Y’ = a + bX  

Dimana :  

Y’  = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) yaitu peningkatan 

perekonomian 

X   = Variabel Independen yaitu pelaksanaan jual beli 

 a    = konstanta (nilai Y` apabila X = 0 

b  = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
108
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2. Uji t (Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model secara parsial (sendiri-sendiri) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


