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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penentuan Tempat Penelitian 

Penentuan tempat penelitian didasarkan dengan metode yang telah disengaja 

(purposive method).  Purposive Method merupakan suatu metode pemilihan 

daerah penelitian yang telah ditentukan terlebih dahulu atau penelitian ditentukan 

berdasarkan metode secara sengaja. Tempat yang dipilih sebagai objek penelitian 

yakni Kabupaten Malang. Penentuan tempat penelitian ini didasarkan atas harga 

setiap harinya dari suatu komoditas tanaman biofarmaka yaitu di Pasar Lawang 

dan Pasar Singosari Kabupaten Malang. Penentuan kedua pasar dikarenakan 

masuk dalam satu kategori kelas yaitu pasar kelas satu (I). Waktu penelitian 

dilaksanakan selama 10 hari pada tanggal 28 Februari 2018 – 09 Maret 2018. 

Pasar Lawang dilaksanakan pada pukul 08.30 WIB – 10.30 WIB. Pasar Singosari 

dilaksanakan pada pukul 06.00 WIB – 08.00 WIB.  

3.2. Metode Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metodeSensus. 

Metode Sensus merupakanpengambilan sampel dari seluruh anggota populasi 

(Ibrahim, 1996). Pengambilan sampel diambil secara menyeluruh pada 

respondenatau pedagang yang berjualan komoditas kunyit, jahe, dan lengkuas 

atau laos di Pasar Lawang dan Pasar Singosari. Total sampel yang diteliti adalah 

36 orang dimana pada Pasar Lawang berjumlah 17 orang dan Pasar Singosari 

berjumlah 19 orang. 
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3.3. Jenis Data dan Metode Pengambilan Data 

3.3.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek 

yang diteliti. Sumber data primer merupakan sumber data yang dapat langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder merupakan data-

data yang diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya 

sepertidari dokumen-dokumen resmi instansi pemerintahan. 

3.3.2. Metode Pengambilan Data 

Metode pengambilan data yaitu membicarakan tentang bagaimana cara 

peneliti mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan ditempat terjadi 

atau berlangsungnya penelitian. Peneliti melakukan observasi ke lokasi 

penelitian, di Pasar Lawang dan Pasar Singosari. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data sesuai dengan fokus 

penelitian yang dilakukan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dapat diperoleh dalam bentuk dokumen dan lainnya 

yangsesuai dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini digunakan teknik 
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penelitian Lapangan (field research) dengan cara pengumpulan data dari hasil 

survei dengan menggunakan daftar pertanyaan. 

3.4. Metode Analisa Data 

Metode analisa data yang digunakan adalah metode yang bersifat 

kuantitatif. Data diperoleh dari hasil turun lapang kemudian diolah menggunakan 

tabulasi data untuk mempermudah dalam melakukan analisa data. Analisa data 

adalah sebagai berikut: 

1. Fluktuasi Harga 

Mengetahui fluktuasi harga pada tanaman biofarmaka kunyit, jahe, dan 

lengkuas atau laos antara Pasar Lawang dan Pasar Singosari menggunakan 

analisis deskriptif dengan bantuan grafik. 

2. Keserentakan Harga  

Mengetahui apakah harga kunyit, jahe, dan lengkuas atau laos antara Pasar 

Lawang dan Pasar Singosari berjalan serentak atau tidak serentak dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

r = 
        

√         
 

Keterangan Rumus: 

Pi = Harga di PasarLawang 

Pj = Harga di Pasar Singosari 

Kriteria uji: 

Jika nilai r = 0 sampai dengan 0,2 berarti sangat tidak serentak 

Jika nilai r > 0,2 sampai dengan 0,4 berarti tidak serentak 
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Jika nilai r> 0,4 sampai dengan 0,6 berarti cukup serentak 

Jika nilai r> 0,6 sampai dengan 0,8 berarti serentak 

Jika nilai r> 0,8 sampai dengan 1 berarti sangat serentak 


