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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepatsifat-sifatsuatu 

individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan 

penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara 

suatu gejala dengan gejalalain dalam masyarakat.
29

 Juga merupakan salahsatu 

model penelitian yang lebih banyak terkait dengan Antropologi ,yang 

mempelajari peristiwa kultural.
30

 

Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif.Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan 

dan prilakunyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang 

utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau menyangkut sejarah 

kehidupan manusia.
31

 Sedangkan tujuan dalam penelitian ini bukan untuk 

menguji, tetapidi dasari oleh perasaan keinggintahuan tentang Peningkatan 

Pendapatan Pedagang Kaki Lima Taman Olahraga dan Rekreasi Kuliner 

Rumbai (TORR) di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Taman Olahraga dan Rekreasi Kuliner 

Rumbai (TORR) Jl. Umban Sari (Patin) Kelurahan Umban Sari Kecamatan 

Rumbai.Waktu mengadakan penelitian ini dilakukan selama 6 bulan 

 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber 

Data,yaitu: 
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1. Data primer yaitu data yang penulis peroleh dari hasil wawancara yang 

dilakukan kepada masing-masing informan. 

2. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari observasi dan hasil 

dokumentasi. 

 

D. Informan Penelitian 

Teknik pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik 

Purposiv Sampling. Dimana informan ditentukan berdasarkan tujuan 

penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan 

Umban Sari yang berdagang di Taman Olahraga dan Rekreasi Kuliner 

Rumbai (TORR) baik yang menjual barang, makanan, ataupun jasa Sebanyak 

9 pedagang. Key informan dalam penelitian ini 1 orang yaitu ketua pedagang 

kaki lima di Taman Olahraga dan Rekreasi Kuliner Rumbai ( TORR) 

Kelurahan Umban Sari. Dan informan pendukung adalah semua pedagang  

yang berjualan di area Taman Olahraga dan Rekreasi Kuliner Rumbai 

(TORR). Selain itu untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik makan 

dilakukan trianggulasi, jadi dalam penelitian ini akan mendapatkan data 

melalui wawancara kepada informan pendukung yaitu pedagang yang 

berjualan di Taman Olahraga dan Rekreasi Kuliner Rumbai (TORR) baik 

yang menjual barang, makanan, ataupun jasa. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penelitian,penulis menggunakan 3 (tiga) 

cara diantaranya: 

1. Observasi yaitu cara pengambilan data melalui pengamatan dari segi 

kejadian, tingkah laku, yang turun langsung ke lokasi penelitian mengenai 

permasalahan yang akan diteliti baik dari segi subjek maupun objeknya.
32

 

2. Wawancara atau interview adalah sebuah percakapan langsung (face to face) 

antara peniliti dengan informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.
33
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3. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa Catatan, Transkip, Buku, Surat Kabar, Majalah, Prasasti, Notulen 

Rapat, Agenda dan sebagainya.
34

 

 

F. Validitas Data 

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur.
35

Uji keabsaan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi uji creadibility (validitas internal), transferability (validitas 

eksternal) dan confirmability (obyektoivitas). Dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek 

data yang diperoleh melalui beberapa sumber. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisisdata merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memlilah - milahkan menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada 

orang lain.
36

 

Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna 

memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti 

peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. 

Jika data tersebut kualitatif, maka deskriptif ini dilakukan dengan 

menggambarkan peneliti berada pada tahap mendeskripsikan apa yang dilihat, 

didengar, dirasakan, dan ditanyakan sehingga  segala yang diketahuinya serba 

sepintas.
37

 Sedangakn jika data itu bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, 

maka cara mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan menggunakan 

statistik deskriptif. 
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Tahapan yang harus dikerjakan dalam meganalisis data penelitian 

kualitatif, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Mereduski data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan 

polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas 

dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. 

2. Paparan Data 

 Pemaparan data  sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

 Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab 

fokus penelitian berdasakan hasil analisa data.
38

 

 Jadi analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis data 

kualitatif. Setelah memperoleh data dari lapangan kemudian disusun 

secara sistematis, serta selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut 

dengan cara menggambarkan fakta dan gejala yang ada di lapangan, 

kemudian data tersebut dianalisis, sehingga dapat dipahami secara jelas 

kesimpulan akhirnya. 
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