BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif. Penelitian
kualitatif pendekatan dengan cara berpikir dari depan dan mencari data serta
mengakaji variable penelitian yang berpengaruh. Metode kualitatif digunakan
untuk mengetahui kondisi lingkungan serta aktivitas perdagangan di pasar kaget.
Kemudian metode ini mencoba melihat keadaan objek penelitian melalui uraian,
pengertian atau penjelasan terhadap analisis yang bersifat terukur maupun tidak
terukur. (Putra, 2010).
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan oleh penulis melalui dua tahap, yaitu : Pra penelitian
dilakukan pada bulan April 2017 . Penelitian, berupa observasi dan wawancara
telah dilakukan selama bulan Oktober 2017 – Desember 2017. Diolah selama
Bulan Januari 2018.
3.3 Jenis dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer.
Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti,
melalui proses penelitian di lapangan. Data primer dikumpulkan melalui survei
yang dilakukan melalui pengamatan dan pengukuran secara langsung dan
melakukan aktivitas wawancara dengan informan. Data primer yang diperoleh
dari hasil wawancara oleh beberapa pedagang sebagai informan menurut
karakteristik berdagang, dan jenis barang yang dijual pedagang di area pasar
kaget.
3.4 Metode Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini, dengan teknik observasi
dan wawancara, dengan penjelasan sebagai berikut :
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-

Observasi/ Pengamatan
Jenis observasi yang peneliti gunakan adalah observasi yang terlibat
langsung secara aktif oleh objek yang diteliti. Observasi dilakukan dengan
mendatangi objek penelitian secara langsung untuk mendapat nformasi
yang lebih jelas dari beberapa informan yaitu pedagang di area pasar
kaget.

-

Wawancara/ interview
Merupakan percakapan antar dua orang terdiri dari penanya /peneliti, dan
infoman . Pewawancara atau peneliti menanyakan petanyaan –pertanyaan
bedasarkan panduan yang akan diteliti.

3.5 Penentuan Key Informan
Dalam penelitian ini, key iforman yang dipilih adalah pedagang di pasar
kaget Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga. Klasifikasi pedagang sebagai berikut:
1. Pedagang Tetap.
Merupakan pedagang yang melakukan aktivitas berdagang setiap hari di area
pasar kaget. Karena pedagang ini, memiliki kios atau warung yang menetap di
area pasar kaget. Sehingga pedagang dapat buka setiap hari, saat ada aktivitas
pasar kaget berlangsung , maupun tidak aktivitas pasar kaget tidak
berlangsung.
2. Pedagang Tidak Tetap – Tipe A
Merupakan pedagang yang melakukan akivitas berdagang setiap hari, namun
hanya pada hari minggu saja berdagang di lokasi area pasar kaget saat
aktivitas pasar kaget berlangsung. Pedagang ini, berdagang di lokasi lain,
setelah aktfitas pasar kaget selesai.
3. Pedagang Tidak tetap – Tipe B
Merupakan pedagang yang hanya melakukan aktivitas berdagang pada hari
minggu pagi, saat aktivitas pasar kaget berlangsung. Namun di hari-hari lain
mempunyai profesi pekerjaan lain.
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3.6 Analisis Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif,
data yang di dapat melaui proses wawancara dan observasi yang kemudian diolah
dan disajikan dalam bentuk tulisan dan tabel.
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