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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pasar Kesamben Kecamatan Kesamben 

Kabupaten Blitar Provinsi Jawa timur, Indonesia. Dengan luas wilayah 59,66 

𝑘𝑚2 dengan jumlah penduduk 48.455 jiwa (Data tahun 2016). Penulis  

memilih lokasi di Pasar Kesamben karena penulis keberadaan Bank Thitil 

begitu banyak beroperasi di Pasar Kesamben. Adapun penelitian dilakukan di 

Pasar tersebut karena, Pasar Kesamben merupakan Pasar terbesar di 

Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif ini bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, 

fenomena dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan 

menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan 

menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap 

serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Menurut Nazir 

(1988), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat derkripsi, gambaran, lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. 
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C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya. Di pasar Kesamben 

memiliki 2 kategori jam operasional, yang pertama pasar dimulai pada pukul 

01.00-00.07 WIB dimana pada kategori pasar pagi ini dominan hanya 

pedagang sayur kemudian kategori ke dua pasar beroperasi pada pukul 06.00-

14.00 WIB dalam kategori pasar ini jenis pedagang sudah  normal layaknya 

pasar-pasar tradisional lainya yang menjual berbagai macam kebutuhan primer 

dan sekunder. Oleh sebab itu populasi yang di ambil dalam penelitian ini 

adalah pedagang sayur di pasar Kesamben Kabupaten Blitar kategori pertama 

yaitu pedagang sayur yang beroperasi pada pukul 01.00-07.00 WIB karena 

banyak pedagang sayur yang menggunakan kredit dari Bank Thitil, dimana 

jumlah pedagang sayur di pasar Kesamben berjumlah 95 pedagang hampir 

73% dari total keseluruhan pedagang sayur pagi yaitu 130 pedagang. 

Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data dari para responden, 

data yang diambil adalah sampel yang mewakili seluruh populasi melalui 

wawancara, observasi, dokumentasi dan literatur, langkah lain yang juga 

penting dalam penelitian ini adalah pengolahan dan analisis data. Teknik 

penentuan sampel yang digunakan yaitu snowball sampling yaitu suatu metode 

untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan 

atau rantai hubungan yang menerus. Peneliti menyajikan suatu jaringan melalui 

gambar sociogram berupa gambar lingkaran-lingkaran yang dikaitkan atau 
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dihubungkan dengan garis-garis, setiap lingkaran mewakili satu responden atau 

kasus dan garis-garis menunjukan hubungan antar responden atau antar kasus 

Neuman dalam Nurdiani (2014). Pendapat lain mengatakan bahwa teknik 

sampling snowball (bola salju) adalah metode sampling dimana sampel 

diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden lainya, 

biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau 

komunikasi (sosiometrik) suatu komunitas tertentu. Dengan demikian 

pengambilan sampel pada pola ini dilakukan dengan menentukan narasumber 

pertama. Apabila data dan informasi dirasa kurang maka narasumber 

berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari narasumber pertama dan 

begitu selanjutnya sampai data dan informasi dirasa sudah cukup.  

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Berbagai unsur perlu dipahami agar penelitian ini dapat berjalan sesuai 

yang diharapkan, maka operasional variabel penelitian dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Kemudahan Akses Memperoleh Dana 

Pada dasarnya pedagang sayur di Pasar Kesamben merupakan 

kalangan masyarakat menengah ke bawah dimana untuk mendapatkan akses 

dana dari lembaga formal lain mereka terkendala oleh jaminan dan proses 

yang lama, oleh sebab itu pedagang sayur lebih memilih mengambil kredit 

dari Bank Thitil karena kemudahan akses dana tanpa ada jaminan dan dana 

langsung cepat cair bahkan di hari peminjaman bisa langsung cair meskipun 

bunga yang diberikan oleh Bank Thitil lebih tinggi.  
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2. Keberlangsungan Usaha Pedagang Sayur  

Dengan adanya kemudahan akses dana yang di berikan oleh Bank 

Thitil kepada pedagang sayur di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar sangat 

membantu keberlangsungan usaha pedagang sayur di Pasar Kesamben 

Kabupaten Blitar karena pedagang sayur mendapatkan tambahan modal 

untuk kulakan sayur kemudian dijual kembali kepada konsumen, dari hasil 

tersebut pedagang sayur di Pasar Kesamben mendapatkan laba dan 

mengembangkan usahanya. 

3. Pendapatan 

Pendapatan dalam penelitian ini merupakan laba yang diperoleh dalam 

penjualan setiap hari dari aktifitas berdagang oleh pedagang sayur di pasar 

Kesamben Kabupaten Blitar. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer 

dan sekunder. Data Primer diperoleh langsung melalui wawancara kepada 

responden menggunakan kuisioner/angket dari beberapa sampel dari populasi. 

Respondenya adalah pedagang sayur di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar 

yang menggunakan kredit dari Bank Thitil dan Pelaku sebagai Bank Thitil di 

Pasar Kesamben. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang terkait 

dengan penelitian ini seperti dokumen atau publikasi dari instansi yang terkait. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Perolehan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan 

beberapa cara antara lain : 
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1. Kuesioner 

Pembuatan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden yang 

merupakan pedagang sayur di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar dan Bank 

Thitil selaku pemberi kredit. 

2. Wawancara  

Wawancara diperlukan untuk mendapatkan data primer yang 

dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan responden, Bank 

Thitil,  pedagang sayur di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar, atau pihak-

pihak yang mengetahui seluk beluk dengan Bank Thitil. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan data 

primer salah satunya yaitu melihat beberapa arsip yang terdapat di kantor 

desa untuk melengkapi apa yang dibutuhkan penelitian ini. 

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Proses pengolahan data pada penelitian ini adalah digunakan untuk 

mendiskripsikan tentang profil Bank Thitil di Pasar Kesamben Kabupaten 

Blitar dan alasan pedagang sayur di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar 

menggunakan Bank Thitil dalam memenuhi kebutuhannya, melalui langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Memeriksa kembali data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dari 

responden dengan melakukan pengecekan kembali lembar kuesioner 
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b. Memasukan data profil Bank Thitil di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar 

dan alasan pedagang sayur di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar 

menggunakan Bank Thitil dalam memenuhi kebutuhannya ke dalam 

bentuk tabulasi dengan distribusi frekuensi sederhana 

c. Merekapitulasi data profil Bank Thitil di Pasar Kesamben Kabupaten 

Blitar dan alasan pedagang sayur di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar 

menggunakan Bank Thitil dalam memenuhi kebutuhannya yang sudah 

dikumpulkan dari responden dalam bentuk tabulasi 

d. Mendeskripsikan data profil Bank Thitil di Pasar Kesamben Kabupaten 

Blitar dan alasan pedagang sayur di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar 

menggunakan Bank Thitil dalam memenuhi kebutuhannya yang 

diperoleh dari hasil rekapitulasi. 

2. Uji Beda Sampel Berpasangan (Paired Sampel t-test) 

Uji Beda Sampel Berpasangan (Paired Sampe t-test) digunakan untuk 

menguji ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang 

berhubungan. Digunakan uji beda sampel berpasangan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapatan pedagang 

sayur di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar sebelum dan sesudah menerima 

kredit dari Bank Thitil. Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah 

pedagang sayur di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar yang menerima kredit 

dari Bank Thitil (Ghozali dalam Oktalia 2016). Berikut rumus dari uji beda 

sampel berpasangan (Paired Sampe t-test) : 
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𝑡ℎ𝑖𝑡 = 
�̅�

𝑆𝐷

√𝑛

 

𝑆𝐷 =  √𝑣𝑎𝑟 

𝑣𝑎𝑟(𝑠2) =
1

𝑛−1
 ∑ (𝑥𝑖

𝑛
𝑛−1  - �̅�)2 

Dimana : 

t   = nilai t hitung 

�̅�   = rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2 

𝑆𝐷  = standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2 

𝑛   = jumlah sampel 

 

 Daerah menolak H0                               Daerah menolak H0   

              Daerah menerima H0  

 

  -2.023     2.023 

Pengambilan keputusan dilakukan jika probabilitas > dari alfa 0,05, 

maka H0 diterima. Jika probabilitas < dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Jika 

hasil t statistik > dari t tabel maka dapat dikatakan memiliki hasil yang 

signifikan. Jika hasil t statistik < dari t tabel maka dapat dikatakan hasil 

tersebut signifikan. 




