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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di era reformasi, di tengah bangsa Indonesia yang terus melakukan 

perubahan dan pembangunan di segala bidang, nasib pasar tradisional masih 

merana. Keberadaan pasar tradisional terdesak dengan munculnya pasar modern 

seperti mal dan minimarket yang berkembang pesat. Sementara revitalisasi peran 

pasar tradisional yang semestinya bisa menjadi pilar pembangunan ekonomi 

kerakyatan justru terabaikan dan tidak jarang manajemennya salah urus. Banyak 

pasar tradisional setelah direnovasi justru menjadi sepi dan ditinggalkan pedagang 

dan pembeli.1 

Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya sudah berlangsung sejak 

manusia itu ada. Salah satu kegiatan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan 

tersebut adalah memerlukan adanya pasar sebagai sarana pendukungnya. Pasar 

merupakan kegiatan ekonomi yang termasuk salah satu perwujudan adaptasi 

manusia terhadap lingkungannya. Hal ini didasari atau didorong oleh faktor 

perkembangan ekonomi yang pada awalnya hanya bersumber pada problem untuk 

memenuhi kebutuhan hidup (kebutuhan pokok). Manusia sebagai makhluk sosial 

dalam perkembangannya juga menghadapi kebutuhan sosial untuk mencapai 

kepuasan atas kekuasaan, kekayaan, dan martabat. 

                                                           
1 Malano, Herman. 2011.  Selamatkan Pasar Tradisional.  Jakarta:  PT. Gramedia 
Pustaka Utama,  Hlm. 5 
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Pasar selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat paling penting dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari, bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat 

bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk 

berinteraksi sosial. Para ahli ekonomi mendeskripsikan sebuah pasar sebagai 

kumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu produk 

tertentu atau kelompok produk tertentu.2  

Secara umum, masyarakat mengenai dua jenis pasar yaitu pasar tradisional 

dan pasar modern. Keduanya mempunyai ciri yang berbeda jika dilihat dari 

bangunan, tempat berjualan, dan sistem jual beli yang dilakukan. Pasar tradisional 

umumnya terdiri dari los atau tenda, tidak permanen, dan lingkungannya tidak 

nyaman karena becek,  kotor, bau, dan tidak aman. Sedangkan pasar modern 

biasanya memiliki bangunan megah dan permanen, fasilitas memadai, nyaman, 

aman, banyaknya diskon yang ditawarkan dan harga yang tercantum pasti.3 

Saat ini yang menjadi masalah pasar tradisional di Indonesia adalah 

infrastrukturnya  di kalangan pembeli seperti kebersihan dan tempat pembuangan 

sampah yang kurang terpelihara, buruknya sirkulasi udara, dan kurangnya alahan 

parkir, serta semakin banyaknya PKL (Pedagang Kaki Lima).  Akibatnya pasar 

modern tumbuh dan berkembang menggerus gerak dan langkah pasar tradisional. 

Hal ini membuat pasar tradisional semakin tidak lagi diminati oleh konsumen 

karena pengaruh globalisasi dan perkembangan jaman pasar modern dinilai 

masyarakat lebih mempunyai daya tarik tersendiri dibarengi dengan fasilitas yang 

                                                           
2 Aziz Hakim, Muhammad. 2005.  Menguasai Pasar Mengeruk Untun.  Jakarta : 
Renaisan PT Krisna Persada 
3 Izza, Nahdatul. 2010 ( skripsi). Pengaruh Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar 

Tradisional Fakultas Dakwah. Yogyakarta:  UIN Sunan Kalijaga.. Hlm. 4 
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ada. Jika dibandingkan dengan pasar tradisional, pasar modern seperti 

supermarket atau minimarket mampu membuat masyarakat khususnya konsumen 

lebih memilih berbelanja di supermarket. 

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa ini 

sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang 

berkembang di masyarakat kita. Tidak hanya di kota metropolitan tetapi sudah 

merambah sampai kota kecil di tanah air. Sangat mudah menjumpai minimarket, 

supermarket bahkan hipermarket di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat 

tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah 

menariknya. Namun di balik kesenangan tersebut ternyata telah membuat 

pedagang kecil, menengah atau konsumen mengeluh. 

Pasar  tradisional di  Kota  Malang  mulai  terusik  keberadaannya  dengan  

hadirnya supermarket sejak dekade 1990-an seperti supermarket Mitra 1 dan 2, 

dan juga supermarket Gajah  Mada  yang  pada  saat  itu  sempat  merasakan  

kejayaannya  sebelum  akhirnya  muncul para  pesaingnya  yaitu  peritel  asing  

yang  diperbolehkan  masuk  ke  kota  ini  dan  membangun pusat  perbelanjaan  

modern  yang  tak  kalah  megahnya  di  dekade  2000-an  seperti  MATOS, 

MOG,  Carefour,  dan  juga  Hypermart.  Pada  tahun  2012,  data  dari  Dinas  

Perdagangan Kota Malang mencatat bahwa terdapat 91 ritel modern berbentuk 

minimarket yakni  57  Indomart  dan  37  berbentuk  Alfamart  dan  jumlah  

swalayan   modern di wilayah  Kota  Malang  telah  melebihi  batas  ideal  yang  

seharusnya  antara  18-20  lokasi.4 

                                                           
4 Data  Dinas  Perdagangan  Kota Malang, Tahun 2012 
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Fenomena tergerusnya keberadaan pasar tradisional ini akhirnya mendapat 

perhatian serius  baik  dari  pemerintah  pusat  maupun  dari  pemda  setempat,  

khususnya  Kota  Malang. Akhirnya  pemerintah  pusat  mengeluarkan  Peraturan  

Menteri  Perdagangan  (Permendag) No.53  Tahun  2008  tentang  Pedoman  

Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat Perbelanjaan,  dan  Toko  

Modern dan  dilakukan  pembenahan  terhadap  pasar tradisional. Kemudian niat 

baik pemerintah pusat tersebut disambut baik oleh Pemkot Malang dengan  

mengeluarkan  Keputusan  Walikota  Malang  Nomor:  

188.45/249/35.73.112/2009 tentang Pembentukan Tim Pembangunan  Pasar 

Blimbing dan Pasar Dinoyo pada tanggal 9 Juni 2009. 

Tetapi pandangan pedagang terhadap agenda pembangunan ini tidak sejalan 

dengan Pemerintah Kota Malang. Pada tahap awal investor berencana 

membangun hanya dua lantai, namun investor merubah rencana tersebut menjadi 

lima lantai. Hal tersebut tentu akan menambah pedagang baru dan juga menambah 

kompetitor yang dapat mengurangi konsumen dari para pedagang. Dari aspek 

fisik bangunan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pedagang yaitu 

hanya dua lantai, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yaitu jumlah 

lantai yang  akan  dibangun hanya dua, dengan investor menambah jumlah lantai 

tersebut menjadi lima lantai, ada  indikasi  bahwa  lantai  atasnya  akan disewakan 

kepada pihak pasar modern seperti di Pasar Besar Malang (PBM).  

Awal penyebab dari munculnya resistensi Pedagang Pasar Blimbing ini 

disebabkan oleh pedagang tidak dilibatkan dalam proses perencanaan 

pembangunan Pasar, pedagang hanya dijadikan sebagai objek pembangunan. 

Selain itu pada pembuatan site plan, awalnya letak Pasar Tradisional diletakkan 
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dibelakang, hal tersebut membuat pedagang tidak setuju karena merasa seolah-

olah pasar tradisional hanya menganggu keindahan tata ruang modern. Akibat dari 

hal tersebut pedagang melakukan resistensi terhadap Pemerintah Kota Malang 

dalam bentuk demonstrasi. Dari pihak investor ada beberapa kebutuhan dasar 

pedagang yang belum dipenuhi salah satunya adalah pedagang belum dibuatkan 

lapak-lapak di Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk berjualan oleh 

investor yang berlokasi di bekas Stadion Blimbing. Karena belum terpenuhinya 

kebutuhan dasar pedagang tersebut, pedagang melakukan resistensi dengan 

melakukan pengaduan kepada Gubernur Jawa Timur, Ombudsman, dan Komnas 

HAM dengan melakukan pengaduan tersebut sekaligus juga menjadi solusi untuk 

pedagang. Resistensi pedagang tersebut menyebabkan terhambatnya proses 

relokasi dan juga terhambat dalam proses pembangunan Pasar Blimbing.  Dengan 

demikian penelitian ini mengambil judul ”Resistensi Pedagang Pasar Blimbing 

Terhadap Pemerintah Kota Malang Atas Perubahan Kebijakan Dari Pasar 

Tradisional Menjadi Pasar Modern”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada persoalan-persoalan diatas, dalam penelitian ini 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana bentuk resistensi pedagang Pasar Blimbing terhadap Pemerintah 

Kota atas perubahan kebijakan dari pasar tradisional menjadi pasar modern? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan persoalan dan rumusan masalah sebagaimana diurai 

diatas tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui penyebab resistensi pedagang Pasar Blimbing 

terhadap Pemerintah Kota Malang atas perubahan kebijakan dari pasar 

tradisional menjadi pasar modern. 

2. Untuk mengetahui akibat resistensi pedagang Pasar Blimbing terhadap 

Pemerintah Kota Malang atas perubahan kebijakan dari pasar tradisional 

menjadi pasar modern. 

3. Untuk mengetahui solusi resistensi pedagang Pasar Blimbing terhadap 

Pemerintah Kota Malang atas perubahan kebijakan dari pasar tradisional 

menjadi pasar modern. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk 

pengembangan keilmuan dan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang 
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sosial, ekonomi maupun politik, khususnya mengenai perubahan kebijakan 

dari pasar tradisional menjadi pasar modern.  

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini, yaitu untuk 

memberi rekomendasi penyelesaian kepada instansi terkait atas konflik 

ruang dan konflik kebijakan agar permasalahan dalam pembangunan Pasar 

Blimbing dapat terselesaikan dengan baik. 

 

E. Definisi Konseptual 

1. Resistensi 

Lila Abu-Lughod mengungkapkan dalam sebuah tulisannya yaitu 

perlawanan, “saya berpendapat, sebuah ketidakpuasan yang berkembang 

dengan cara-cara kita memahami kekuatan, dan hal paling menarik yang 

muncul dari ini bekerja pada resistensi adalah rasa yang lebih besar dari 

kompleksitas sifat dan bentuk-bentuk dominasi.” Lila juga menganjurkan 

resistensi sebagai sebuah strategi untuk menganalisa kuasa (resistance as a 

diagnostic of power). Hal tersebut ia dapat setelah terinspirasi dari tulisan 

Foucault, sesungguhnya dimana ada kekuasaan disitu terdapat resistensi 

(where there is power, there is resistance). 5  

Palmer dalam bukunya “Managing Organizational Change”, 

mengemukakan sejumlah faktor/alasan yang sering berkaitan dengan 

timbulnya resistensi/penolakan terhadap perubahan yang direncanakan 

                                                           
5 Lila Abu-Lughod. 1990. The Romance of Resistance: Tracing Transformation of Power 

Throug Bedouin Women. 
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dalam suatu organisasi. Resistensi atau penolakan sering berkaitan dengan  

:6 

a. Ketidaksukaan terhadap perubahan 

Orang yang mempunyai karakter menolak perubahan, 

dikategorikan sebagai ciri kepribadian yang stabil, cenderung untuk 

secara sukarela memasukkan perubahan dalam hidup mereka, dan 

ketika perubahan dikenakan pada mereka, mereka mungkin lebih 

mengalami reaksi emosional negatif seperti kecemasan, kemarahan 

dan ketakutan. 

b. Ketidaknyamanan pada ketidakpastian 

Bagi sebagian orang, perubahan dalam organisasi merupakan 

ketidakpastian yang memperbesar kurangnya keyakinan bahwa 

mereka memiliki keterampilan/kemampuan yang dibutuhkan dalam 

situasi pasca-perubahan. 

c. Efek persepsi negatif pada perubahan   

Kesiapan untuk menerima perubahan juga akan dipengaruhi 

oleh persepsi anggota tentang efek perubahan pada "kepentingan" 

masing-masing individu yang dapat mencakup berbagai faktor 

termasuk kewenangan, status, penghargaan (termasuk gaji) mereka, 

kesempatan untuk menerapkan keahlian, keanggotaan jaringan 

pertemanan, otonomi, dan keamanan. 

 

                                                           
6 Palmer, Ian, et all. 2009. Managing Organizational Change, “A Multiple Perspectives 
Approach”. Second Edition. New York : The McGraw-Hill Companies. 
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2. Pedagang Pasar Blimbing 

Pedagang adalah orang yang melakukan usaha dengan modal relatif 

sedikit, berusaha di bidang produksi dan penjualan barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan kelompok tertentu dan dilaksanakan pada tempat-

tempat strategis dalam suasana lingkungan yang informal di dalam 

masyarakat.7 Saat ini pembangunan Pasar Blimbing belum  mulai berjalan, 

dikarenakan masih ada perjanjan kerjasama yang belum dipenuhi oleh 

investor.  

 

3. Perubahan Kebijakan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Modern 

Penelitian kebijakan dapat dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang 

diimplementasikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas 

dan efisiensi kebijakan tersebut, juga untuk memperbaiki implementasi 

kebijakan itu.   

Dalam banyak kasus didaerah berkaitan dengan program dan proyek 

pembangunan terjadi relasi kolutif antara pembuat kebijakan dengan pihak-

pihak yang merasa diuntungkan (privat sektor) dan atas kesepakatan itu 

mereka masing-masing memperoleh konsesi-konsesi tertentu yang tidak 

semua orang tahu seperti contohnya investor dan pemerintah kota Malang 

dalam konteks perubahan kebijakan pasar tradisional Blimbing menjadi 

pasar modern. Inilah yang sering disebut kebijakan model elit, karena 

                                                           
7 Siwarini, Aryati. 2009. Kajian Pedagang di Pasar Sore dan Kontribusi Hasil Terhadap 

Pendapatan Keluarga di Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya. 
Surabaya : Universitas Negeri Surabaya hal.20 
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kebijakan hanya dilakukan oleh sebagian kelompok orang-orang tertentu 

yang sedang berkuasa tanpa melibatkan masyarakat termasuk pedagang. 

Perubahan kebijakan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern 

ditengarai dalam banyak hal merugikan para pedagang pasar. Sementara 

dipihak lain walikota dan pengembang masing-masing akan mendapatkan 

keuntungan dari kesepakatan itu.8 

Pembangunan Pasar Blimbing ini sudah cukup lama terhambat, 

hampir selama tujuh tahun. Hal ini ini karena para pedagang tidak setuju 

atas perubahan kebijakan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah pedagang 

harus mengganti rugi biaya pembangunan  sebesar  enam  juta  rupiah  

hingga  lima  puluh  lima  juta  rupiah,  tergantung besarnya bedak maupun 

kios. 

Adapun perbedaan antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern  adalah  

Pasar Tradisional yaitu pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha 

Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha 

berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, 

menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, 

modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-

menawar. Sedangkan Pasar Modern adalah suatu tempat dimana telah 

terjadi transaksi penjual dan pembeli, yang di dalam transaksi itu terjadi jual 

                                                           
8 Jainuri, 2012, Perlawanan Pedagang Pasar Dinoyo Terhadap Pemerintah Kota Malang 

Atas Perubahan Kebijakan Pasar Tradisional Dinoyo Menjadi Pasar Modern, FISIP, 
Malang 
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beli yang melibatkan pegawai kasir ada juga pelayan  (Customer Service), 

seperti swalayan dan supermarket.  

 

F. Definisi Operasional  

1. Penyebab Resistensi Pedagang 

a. Pedagang di Pasar Blimbing merasa terintimidasi. 

Site plan pembangunan Pasar Blimbing yang tidak adil, yakni dimana 

Pasar Blimbing akan diletakkan dibelakang bangunan pasar modern. 

Walaupun sudah dibangun, pasar tradisional tetap dianggap sebagai 

sebuah  aib  yang harus ditutupi seolah-olah keberadaan pasar 

tradisional hanya mengganggu keindahan  tata  ruang  perkotaan  

modern.  

b. Konsep pembangunan yang tidak sesuai 

Pada  awal  perjanjian  pembangunan  hanya  akan  membangun pasar 

menjadi dua lantai, namun pengembang merubahnya menjadi lima 

lantai. Menurut pedagang dengan  dibangunnya  Pasar  Blimbing  

yang  baru  ada  indikasi  bahwa  lantai  atasnya  akan disewakan 

kepada pihak pasar modern, hal-hal tersebut yang menjadi 

permasalahan pokok para pedagang. 

c. Belum terpenuhinya kebutuhan dasar pedagang 

Pedagang merasa kebutuhan dasar pedagang yang telah disepakati 

belum terpenuhi, salah satunya adalah pedagang belum dibuatkan 

lapak-lapak di Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk 

berjualan oleh investor yang berlokasi di bekas Stadion Blimbing 
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sehingga menyebabkan berdampak pada terhambatnya proses  

relokasi dan pembangunan.  

 

2. Akibat Resistensi Pedagang 

a. Terhambatnya proses relokasi pedagang. 

Para pedagang tidak mau direlokasi karena kondisi tempat 

penampungan sementara (TPS) yang berlokasi di Bekas Stadion 

Blimbing dianggap belum cukup untuk menjadi lokasi aktivitas 

perdagangan. Ditinjau dari kesiapan infrastruktur , meliputi sarana 

dan prasarana dinilai masih mengecawakan. Melihat kondisi yang 

demikian, para pedagang tidak mau dipindahkan. 

b. Terhambatnya pembangunan oleh investor 

Terhambat proses relokasi pedagang tentu saja juga berakibat pada 

terhambat proses pembangunan. Investor berhak untuk segera 

melakukan pembangunan, namun ada beberapa proses yang dilalui 

masih belum ada titik temu yang jelas yaitu mengenai kesepakatan 

yang harus disepakati semua pihak.  

 

3. Solusi atas Resistensi Pedagang 

a. Tim 5 sebagai perwakilan pedagang Pasar Blimbing 

Pedagang Pasar Blimbing memiliki organisasi yang bernama 

Kordinator Pedagang Pasar Blimbing. Melalui organisasi inilah 

aspirasi pedagang terkumpul dan bisa tersampaikan kepada Pemkot 

Malang. Jadi bisa dikatakan organisasi ini merupakan akses 
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pedagang untuk menyalurkan aspirasi politik mereka. Kelompok itu 

disebut sebagai tim 5 karena beranggotakan 5 orang yaitu Bapak 

Subardi, Bapak Haji Husein, Bapak Sutrisno, Bapak Basuki, dan 

Bapak Syaiful yang memiliki kemampuan yang mumpuni untuk 

melindungi hak dan kepentingan pedagang Pasar Blimbing. 

b. Pertemuan antara keempat belah pihak 

Salah satu solusi dari perlawanan pedagang Pasar Blimbing adalah 

dengan menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak yang terkait. 

Pertemuan antara Wali Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang, 

dengan Pedagang Pasar Blimbing serta pengembang yakni PT Karya 

Indah Sukses (PT. KIS) untuk membahas kelanjutan pembangunan 

Pasar Blimbing yang tersendat selama tujuh tahun agar bisa 

direalisasi.  

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan 

dilaksanakan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.9 Adapun uraian dalam metode 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
9 Moleong, Lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 
Hlm. 9 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk 

eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, 

dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan 

masalah dan unit yang diteliti.10  Penelitian ini lebih menekankan pada 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari objek yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menjelaskan mengenai resistensi pedagang pasar blimbing terhadap 

pemerintah kota atas perubahan kebijakan dari pasar tradisional menjadi 

pasar modern. 

2. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh sebagai hasil pengumpulan 

sendiri, untuk kemudian disiarkan langsung. Data tersebut dapat berupa 

data (catatan) penelitian dari hasil observasi dan data wawancara 

langsung dengan subyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari data observasi dan wawancara secara lansung dengan 

informan pedagang Pasar Blimbing Kota Malang serta catatan lapang 

peneliti selama penelitian. 

                                                           
10 Faisal, Sanapiah. 2010. Format-format Penelitian Sosial. Jakarta:Rajawali Pers. Hlm 
20 
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Dalam proses observasi lapang, data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Peneliti melakukan wawancara pada SKPD dan pihak-pihak yang terkait 

dalam hal perencanaan  maupun teknis resistensi pedagang Pasar 

Blimbing terhadap Pemerintah Kota atas perubahan kebijakan dari pasar 

tradisional menjadi pasar modern 

b. Data Sekunder 

Data sekunder pada umumnya berisi bukti, catatan atau laporan 

historis yang sudah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan 

maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder merupakan data 

pendukung dari data primer, yang dapat berupa Peraturan Walikota, 

buku, koran dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, data menjadi hal yang sangat penting untuk 

menjawab permasalahan penelitian. Data diperoleh dengan menggunakan 

metode pengumpulan yang akan diolah dan dianalisis dengan metode 

tertentu. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Observasi  

Metode observasi menggunakan pengamatan atau penginderaan 

langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku.11  

Observasi dilakukan langsung di Pasar Blimbing Kota Malang. Hal 

ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara langsung  kepada 

                                                           
11 Ibid, hlm  52 
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peneiliti terkait perihal yang akan diteliti sehingga peneliti mengetahui 

secara mendalam tentang resistensi pedagang Pasar Blimbing terhadap 

Pemerintah Kota atas perubahan kebijakan dari pasar tradisional menjadi 

pasar modern. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data langsung dari 

informan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur yaitu 

wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur karena dalam melakukan wawancara 

dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan 

secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara.12 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan subyek yang telah 

ditetapkan untuk mendapat data dan informasi yang relevan.  

c. Dokumentasi  

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti dan data 

yang diperoleh di lapangan dan mendapatkan gambaran dari sudut 

pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang 

ditulis atau dibuat oleh yang bersangkutan. Keutamaan dari dokumentasi 

adalah sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga 

memberikan peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang 

pernah terjadi diwaktu silam. Melalui dokumentasi, informasi yang 

                                                           
12 Sugiono (2006:233) dikutip dalam Gunawan, Imam, Metode Penelitian Kualitatif  

Teori & Praktik,  Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 163 
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diperoleh dari fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, arsip foto, hasil 

rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. 

4. Subyek Penelitian 

Subyek  penelitian merupakan tujuan mendapatkan sejumlah 

informasi tentang unit permasalahan, pengumpulan data serta informasi 

yang dihasilkan dari subyek penelitian dapat melengkapi jawaban terkait 

sebab akibat masalah yang dihadapi. Adapun subyek penelitian dalam 

tulisan ini, adalah:  

1. Pedagang Pasar Blimbing (5 orang) 

2. Ketua Koordinator Pasar Blimbing (1 orang) 

3. Ketua RW 8 Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing Kota 

Malang (1 orang) 

4. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang/Ketua RW 9 Kelurahan 

Blimbing, Kecamatan Blimbing Kota Malang (1 orang) 

5. Kepala Bidang Pengelola Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota 

Malang  (1 orang) 

6. Kasi Sarana dan Prasarana Pasar Dinas Perdagangan Kota Malang

 (1 orang) 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian, tempat yang menjadi lokasi penelitian ini adalah 

1. Pedagang Pasar Blimbing  

Jl. Borobudur, Kec. Blimbing, Kota Malang. 

2. Dinas Perdagangan Kota Malang 
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Jl. Simp. Terusan Danau Sentani 3 Malang 

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model 

interaktif Miles dan Huberman dalam Sugiono mengemukakan tiga 

tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian 

kualitatif, yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Adapun tahapan analisa menurut Miles dan 

Huberman adalah sebagai berikut:13

1. Reduksi Data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar

yang muncul dari catatan lapangan.

2. Penyajian Data menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan merupakan hasil penelitian untuk menjawab

fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Melalui penarikan

kesimpulan, temuan baru dalam penelitian yang berupa deskripsi

atau gambaran suatu objek

13 Sugiono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta 




