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BAB III 
METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian 

ini penulis tidak memperoleh data dari prosedur statistik, penelitian dalam penulisan ini akan 

menggunakan sumber-sumber literatur dan studi kepustakaan sebagai bahan penulisan, penulis 

juga akan bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang yang dapat menjadi 

narasumber dalam penelitian yang penulis lakukan dimana penelitian ini nantinya akan dianalisis. 

Aspek yang ditekankan dalam penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif adalah 

prosesnya bukan hasil akhirnya. Penelitian ini akan melihat tindakan dan prilaku dari suatu subjek, 

yang kemudian akan di deskripsikan melalui kata-kata dan gambar dan tidak menekankan pada 

data angka, perhitungan maupun statistik. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset studi kasus. Riset studi 

kasus sendiri merupakan jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan 

melakukan pengujian atau pengamatan terhadap suatu kasus atau subjek pada peristiwa tertentu 

secara terperinci dan intensif. Dalam penelitian ini penulis akan melihat dan menganalisa 

pengembangan pasar tani sebagai sarana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi 

kelompok tani dimasa pandemi lewat studi kasus yaitu Pasta Melon (Pasar Tani Melayani Online) 

yang ada di Kota Sukabumi. 

3.2 Unit Amatan dan Unit Analisis 

Dalam menyajikan informasi pada sebuat penelitian, ada dua aspek yang juga perlu untuk 

dipahami yaitu unit amatan dan unit analisis. Unit amatan merupakan satuan hasil yang di 

deskripsikan oleh data yang dianalisis yang terjadi saat kita sedang mengumpulkan data. 

Sedangkan unit analisis merupakan entitas utama yang dianalisa dalam sebuah kajian, dalam hal 

ini merupakan siapa dan apa yang akan dikaji dan biasanya berbentuk grup, organisasi maupun 

hasil dari proses sosial yang dikaji. Oleh karena itu unit amatan dalam penelitian ini adalah pasar 

tani melayani online Kota Sukabumi, sedangkan unit analisisnya adalah efektivitas pengembangan 
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pasar tani melalui pasar tani melayani online sebagai sarana untuk mendukung terciptanya 

pembangunan berkelanjutan bagi kelompok tani dimasa pandemi. 

3.3 Metode pengumpulan data dan Teknik Analisis Data 

Pengumpulan data sendiri memiliki beberapa teknik yaitu dengan cara melakukan 

wawancara, turun lapangan selain itu dalam menunjang penulisan ini penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa studi literatur dan kepustakaan melalui buku-buku ataupun jurnal-jurnal 

dan juga penulis melakukan browsing internet melalui portal-portal pemerintahan atau organisasi 

internasional terkait isu yang dibahas sebagai bahan penunjang penelitian ini. Penulis juga mencari 

beberapa sumber atau artikel berita terkait isu yang dibahas dalam penelitian ini. 

Dalam tulisan ini penulis juga melakukan teknik analisis data secara kualitatif dengan cara 

kerja melakukan penelitian dengan menggunakan instrumen data, pengorganisiran data. Dari sini 

kemudian data dipilah sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola dengan mencari pola 

yang nantinya disintetiskan untuk menemukan hal yang penting dan memberikan suatu hasil yang 

layak untuk dipublikasikan sebagai informasi untuk orang lain khususnya yang memang 

bidangnya dan membutuhkan informasi tersebut.  

3.4 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan pada data kasar yang didapat 

melalui pencarian data dan ketika perlu disederhanakan, kemudian diabstraksi dan dirubah. 

Reduksi data ini dilakukan selama penelitian kualitatif. Reduksi ini berbentuk analisis yang 

berfungsi untuk mengkerucutkan, mengarahkan, menggolongkan dan menyeleksi serta menata 

data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik. 

3.5 Penyajian Data 

Penyajian data merupajan sekumpulan informasi yang disusun agar penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan dapat dilakukan. Data yang tersusun tersebut harus dikaji terlebih 

dahulu dengan dokumen dan sumber informasi lain untuk dijamin kevalidasiannya, setelah data 

dikaji barulah data tersebut dapat disajikan. 
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3.6 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah peninjauan kembali pada catatan lapangan, dan hasil 

pengolahan data serta penukaran pikiran untuk memberikan suatu kesepakatan intersubyektif. 

Penarikan kesimpulan juga dapat dilakukan dengan cara menarik beberapa pernyataan yang sudah 

tervalidasi nilai kebenarannya atau disebut juga dengan premis. Premis-premis yang dioeroleh ini 

kemudian diturunkan sehingga mendapatkan kesimpulan atau konklusi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


