
BAB III 

KUALITATIF DALAM PELAKSANAAN 

1.1. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan mulai Februari 2016 selama 29 hari di Pasar 

Ngampin, Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, 

Propinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan bahwa Pasar Ngampin sebagai salah satu pasar tradisional yang 

menjual sayuran dan belum memiliki patokan harga untuk produk yang dijual. 

Pasar Ngampin adalah pasar yang dikelola oleh pihak kelurahan di wilayah 

Ngampin. Pasar ini berbatasan dengan desa Ngampin garung di sebelah timur; desa 

Ngampin Krajan di sebelah selatan; desa Ngampin Lonjong di sebelah barat; dan desa 

Ngampin Seneng. Pasar ngampin berdiri sudah hampir ± 60 tahun. Dulunya pasar 

Ngampin ini bukanlah pasar seperti yang sekarang ini, melainkan tanah milik 

perorangan, dimana beliau ini sering disebut dengan Pak Klerek. Alasan beliau ini 

disebut dengan Pak Klerek karena beliau memiliki jumlah tanah yang banyak dan 

dimana-mana, salah satunya yakni area yang sekarang menjadi Pasar Ngampin, 

karena memiliki banyak tanah, maka salah satu tanahnya yaitu yang sebagai Pasar 

Ngampin diserahkan kepada pemerintahan setempat (Lurah) untuk dikelola, sehingga 

kemudia dijadikanlah sebuah pasar, yang sekarang dikenal dengan Pasar Ngampin. 

Di pasar Ngampin ini terdapat banyak jenis penjual ± 25 orang, tetapi biasanya bisa 

bertambah dengan sendirinya. Pasar ini terdapat bermacam-macam penjual seperti; 

pedagang sayuran, pedagang bumbu, pedagang sembako, pedagang ikan (gereh, lele, 

munjair, pindang, mangut, bandeng, dan lain-lain), pedagang peralatan dapur, 

pedagang jajanan pasar (snack, makanan sudah matang), pedagang eskrim, pedagang 

daging, pedagang tahu, pedagang kelapa, penyelep kelapa, penjual baju, penjahit 

baju. 
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1.2. Jenis dan Metode Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut 

Bogdan dan S, Biklen (1992) dalam Rahmat (2009) menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  Event Study. Menurut Jogiyanto (2009) dalam 

Pratama, dkk (2015), Event Study merupakan study yang mempelajari reaksi pasar 

terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman. 

 

1.3. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti 

sendiri. Dalam hal ini peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2011). 

 

1.4. Teknik Penentuan Partisipan dan Key Informant 

Penentuan partisipan dan key informant dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan  teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012), purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut yang dianggap paling 

tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan untuk menjelajahi 

situasi sosial yang diteliti. Pada penelitian ini, partisipan yang dipilih adalah 

pedagang sayuran dan pedagang bumbu yang berada di Pasar Ngampin Ambarawa 

yang setiap harinya berjualan, sedangkan untuk melengkapi data dalam penelitian, 

maka key informant yang dipilih dan dianggap mampu untuk melengkapi data dalam 

penelitian adalah pedagang pengecer, pedagang pengepul, dan petani.  

 



Tabel 2.  Daftar Partisipan     

No Nama Usia 

(Tahun) 

Pendidikan Pekerjaan Alamat 

1 Kamiah 65 SD Pedagang 

sayuran di 

pasar 

Ngampin 

Desa Madu 

2 Sintiah 80 SD Pedagang 

bumbu di 

pasar 

Ngampin 

Desa Ngampin 

Seneng, RT 04 

RW 04 

 

Tabel 3. Daftar Key Informant 

No  Nama Usia 

(Tahun) 

Pendidikan  Pekerjaan  Alamat  

1 Poniah  40 SD Pedagang 

pengepul  

Desa Jaglengan 

2 Ismail  20 SMP Pedagang 

pengepul  

Wonosobo  

3 Pujiono  45 SMA/MAN Pedagang 

pengecer 

Tegaron wetan, 

RT 04 RW 09 

Desa Kebumen, 

Kecamatan 

Banyubiru 

4 Susono  33 SD Petani  Banaran 

5 Sri rejeki 33 SMA Petani  Desa Kenteng, 

Sumberejo, 

Ngablak 

 

Penelitian ini dilakukan guna menganalisis mengenai harga, proses pembentukan 

harga tersebut, kemudian mencari faktor yang mempengaruhi harga yang terjadi di 

pasar pada komoditas sayuran cabai, kol, bawang merah, bawang putih dan kentang 

yang ada di pasar Ngampin, Ambarawa. Pemilihan komoditas sayuran ini didasarkan 

atas kondisi h sayuran yang sedang mengalami peningkatan harga. 

 

1.5. Unit Analisis dan Unit Amatan 

Unit amatan pada penelitian adalah harga yang terjadi di Pasar Ngampin 

Ambarawa, termasuk di dalamnya proses pembentukan harga dan faktor-faktor yang 



mempengaruhi terbentuknya harga, sedangkan unit analisis pada penelitian ini adalah 

komoditas sayuran yaitu cabai (merah), bawang merah, bawang putih, kentang dan 

kol. 

 

1.6. Teknik Pengumpulan Data  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Untuk 

memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dengan pihak 

terkait untuk memperoleh informasi mengenai data yang ingin diperoleh, serta 

observasi tersamar, dimana dalam memperoleh data menyatakan terus terang kepada 

sumber data atau pihak terkait bahwa sedang melakukan penelitian. Untuk 

mendapatkan data dibutuhkan alat bantu berupa alat komunikasi (handphone) untuk 

merekam dan pengambilan gambar dalam observasi.  

 

1.7. Objek Penelitian  

Tabel 4. Objek Penelitian 

Objek Penelitian Definisi Dimensi 

Harga 

Sesuatu yang harus 

dibayarkan oleh konsumen 

dan dianggap layak untuk 

dibayarkan dalam 

memperoleh barang atau 

jasa yang disediakan oleh 

produsen sebagai kebutuhan 

konsumen 

Biaya 

Permintaan dan 

Penawaran 

Kuantitas 

Struktur Pasar 

Pesaing 

Supplier 

Distribusi 

Kejadian (event) 

 



Pada penelitian ini kondisi harga per hari yang terjadi akan dianalisis 

menggunakan bantuan Ms.Excel guna mengetahui tingkat harga pada bulan februari 

untuk komoditas sayuran cabai, kentang, kol, bawang merah dan bawang putih. 

 

1.8. Uji Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

triangulasi sumber. Pengecekan data dapat dengan menggunakan metode 

pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi dari partisipan maupun informan 

pendukung. Untuk mengakuratkan data, juga dilakukan member check yakni proses 

pengecekan data yang diperoleh dari pemberi data. Data yang sudah tersedia 

kemudian dibandingkan antara hasil pengamatan dan wawancara dari pedagang 

sayuran dan informan pendukung yang mampu menjawab serta memberikan 

informasi yang nantinya mampu memberikan gambaran kejadian yang terjadi pada 

proses terbentuknya harga serta faktor yang mempengaruhinya di Pasar Ngampin 

Ambarawa. 

 

1.9. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif dengan berdasarkan analisis model Miles and Huberman. Menurut Miles 

and Huberman (Sugiyono, 2012) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sampai datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles and Huberman, yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 

a. Reduksi Data 

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan. 

 

 



b. Data Display (penyajian data) 

Penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam melakukan display data, 

selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network 

(jejaring kerja) dan chart. 

c. Conclusion Drawing/ Verification  

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari 

hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Data 

wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis 

data untuk menjawab masalah penelitian.  

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan 

informan. Setelah melakukan wawancara, dilakukan pembuatan transkrip hasil 

wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara, kemudian 

menuliskan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. 

Selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil 

data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak 

diperlukan. 

 


