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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten 

Tuban Kecamatan kerek pada khususnya wilayah Desa Sumberarum. Alasan 

memilih Desa Sumberarum sebagai penilitian karena Desa Sumberarum 

merupakan desa yang ditempati pabrik semen gresik dimana para pedagang 

kaki lima tersebut jumlahnya lebih banyak dibandingkan di Desa lainya yang 

terketak di Kecamatan Kerek yang belum pernah dijadikan sebagi penelitian 

pada khususunya para pedagang kaki lima yang berada di desa tersebut. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil obyek para pedagang, Pemilihan 

lokasi dilakukan atas dasar pertimbangan, kesesuaian, dengan subtansi 

penelitian. 

B. Jenis Penelitian

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sisitematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. 

Menutut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencariain fakta 

dengan intepretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah – 
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masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam 

masyarakat serta situasi – situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan 

– kegiatan, sikap – sikap, pandangan – pandangan, serta proses – proses yang 

berlangsung dan pengaruh – pengaruh dari suatu fenomena. 

  Berdasarkan pengertian di atas maka penyusun beranggapan bahwa 

penelitian ini ditunjukan untuk memberikan gambaran, menyelidiki keadaan, 

kondisi atau hal – hal lain yang diteliti secara intensif dan mendetail mengenai 

Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Desa Sumberarum Kecamatan 

Kerek Kabupaten Tuban, pada waktu penelitian atau pada masa sekarang yang 

akurat dan faktual, sehingga metode deskriptif sesuai untuk menggambarkan 

mengenai kegiatan – kegiatan, sikap – sikap, pandangan – pandangan, serta 

proses – proses yang berlangsung dan pengaruh – pengaruh dari suatu 

fenomena. 

C.   Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

  Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, 

benda-benda dan ukuran lain yang menjadi obyek perhatian atau 

kumpulan seluruh obyek yang menjadi perhatian. Populasi pada 

kenyataannya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu populasi 

terbatas dan populasi tidak terbatas (S.K, 2016). 

  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang yang 

berjualan di Desa Sumberarum Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. 

Yang jumlahnya  27 orang pedagang. 
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b. Teknik Pengambilan Sampel  

Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi 

perhatian. Dengan menggunakan sampel, maka dapat diperoleh suatu 

ukuran yang dinamakan statistik. Dalam statistika induktif terdapat 

kecenderungan membuat kesimpulan umum yang didasarkan pada 

informasi dari sampel atau statistik (S.K, 2016). 

Dalam peneltian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan 

Nonprobability Sampling merupakan suatu sampel yang dipilih 

sedemikian rupa dari populasi sehinga setiap anggota tidak memiliki 

probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel (S.K, 2016). 

pengambilan seluruh populasi untuk di jadikan sampel Jadi jumlah 

sampel dalam penelitian ini adalah 27 pedagang. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Berikut merupakan variable yang digunakan dalam penelitian ini diberi 

Batasan sebagai berikut : 

1.   Bagaimana pendapatan bersih pedagang kaki lima Desa Sumberarum 

Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Merupakan pendapatan bersih dalam 

1 bulan  yang diperoleh para pedagang kaki lima selama mereka berjualan 

di Desa Sumberarum Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban yang dihitung 

dalam satuan rupiah (Rp). 

2.   Pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan kegiatan atau usaha 

kecil dan menempati pinggiran jalan untuk berdagang. 
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3.   Pinjaman modal, pengertian pinjaman modal dalam penelitian ini adalah 

biaya untuk membeli barang dagangan dan operasional sehari-hari yang 

bersumber dari permodalan bank. Modal dalam penelitian ini diukur 

dengan pinjaman modal perbulan dalam satuan rupiah (Rp). 

E. Jenis dan Sumber Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitin ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa tanggapan para pedagang 

mengenani tingkat pendapatan bersih. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa data sejumlah fakta atau 

keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung maupun tidak langsung 

melalui bahan bahan, keterangan atau peraturan perundang undangan, arsip – 

arsip, lembaga atau instansi terkait dan sebagianya yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

3. Jenis Data  

Jenis data dalam penelitian  ini adalah  data kualitatif, adalah data yang 

tidak dapat diukur dalam skala numerik. Namun, karena dalam statistik semua 

harus ada dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuatitatifkan 

agar dapat diperoses lebih lanjut. (Kuncoro, 2013).  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

mengumpulkan data antara lain : 

1. Observasi  
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Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung adalah 

cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat  

standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan data secara langsung 

dilaksanakan terhadap subjek sebagaimana adanya di lapangan atau dalam 

suatu percobaan baik di lapangan atau didalam laboratorium. Cara pengamatan 

langsung dapat digunakan pada penelitian eksploratori atau pada penelitian 

untuk menguji hipotesis. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan jalan  mengadakan 

tanya jawab secara langsung dengan responden, wawancara yang penulis 

lakukan adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan dengan kerangka atau pokok pertanyaan yang diajukan, dimana 

sebelum diajukan pertanyaan tersebut bersifat terbuka, artinya responden bebas 

mengemukakan jawaban asalkan sesuai dengan pertanyaan – pertanyaan dan 

permasalahan yang telah diajukan. Wawancacra diperoleh dari interview 

langsung dengan responden khususnya pedagang kaki di Desa Sumberarum 

Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. 

3. Kuesioner  

Kuesioner (daftar pertanyaan) merupakan cara pengumpulan data dengan 

memberikan daftar pertanyaan kepada responden yaitu pedagang kaki lima di 

Desa Sumberarum Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Isi dari kuisioner 

adalah pertanyaan tentang fakta-fakta yang dianggap dikuasai oleh responden. 
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Fakta-fakta tersebut bisa saja berhubungan dengan responden, dengan suatu 

keadaan ataupun dengan orang-orang yang dikenal oleh responden sendiri. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu 

berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya. Dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian. 

G.  Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang 

dikemukakan dalam suatu penelitian dan untuk memperhiungkan besarnya 

efek suatu perubahan dari suatu kejadian terhadap kejadian lainya. Teknik 

analisis data merupakan Teknik menyederhanakan data kedalam bentuk – 

bentuk yang mudah dibaca, dipahami, dan diintepretsikan. Hal itu di 

maksudkan untuk mendapatkan gambaran – gambaran yang jelas mengenai 

kejadian yang diteliti karena Analisa tersebut berguna dalam memecahkan 

masalah. 

Adapun pengolahan data tersebut ditempuh dengan cara sebagai berikut: 

1. Editing 

Editing yaitu mengoreksi atau meneliti kembali jawaban – jawaban 

yang telah diberikan oleh responden. 

2. Tabulasi  
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Tabulasi ini dengan tujuan untuk memproses perhitungan frekwensi 

pada masing – masing kategori, yang selalu disajikan dalam bentuk tabel. 

3. Pembuatan Tabel 

Dalam pembuatan tabel ini jalan menyajikan hasil tabulasi ke dalam 

tabel - tabel atas pertanyaan yang diajukan kepada responden menurut 

kategori jawaban dengan memasukan jumlah frekwensi dan selanjutnya 

dipakai sebagai kerangka Analisa. 

Tahap berikutnya adalah data yang berfungsi sebagai dasar 

penarikan kesimpulan dan diharapkan dapat menjawab suatu 

permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang dikumpulkan dianalisis 

secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara 

memberikan intepretasi data secara logis pada setiap data yang 

ditampilkan tanpa mengurangi nilai yang ada pada data tersebut.  

4. Untuk mengetahui biaya total para pedagang maka di gunakan rumus : 

TC = TFC + TVC 

Keterangan: 

TC = Biaya Total/Total Cost  

TFC = Total Biaya Tetap 

TVC = Total Biaya Variabel 

5. Untuk mengetahui total penerimaan yang diterima oleh para pedagang di 

Desa Sumberarum Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban maka di gunakan 

rumus : 

TR = P . Q 



33 
 

 
 

Keterangan: 

TR = Total Reveneu 

P = Harga (Price) 

Q = Jumlah Output 

6. Untuk mengetahui keuntungan yang diterima oleh para pedagang di Desa 

Sumberarum Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban maka digunakan rumus : 

π = TR - TC 

Keterangan: 

Π   = Pendapatan 

TR = Total Revenue (Penerimaan total) 

TC = Total Cost (Biaya keseluruhan) 

7. Teori Break Event Point (BEP) 

Break Event Point (BEP) merupakan titik impas dalam usaha. Dari 

nilai BEP dapat diketahui pada tingkat produksi dan harga berapa suatu 

usaha tidak mendapatkan keuntungan dan kerugian. Dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

 

 (BEP)    =   

Keterangan: 

Jika BEP    <   jumlah produksi maka usaha ini layak diusahakan. 

Jika BEP > jumlah produksi maka usaha ini tidak layak untuk 

diusahakan. 

Jika BEP  = jumlah produksi maka usaha ini dalam keaadaan titik impas. 

TFC 

( P – AVC ) 
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8. Untuk mengetahui perbedaan pendapatan antara pedagang di Desa 

Sumberarum Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban yang memiliki pinjaman 

modal dengan yang tidak dalam penenlitian ini menggunakan uji – t 

(uji independent sample t-test) dengan rumus : 

t hitung = 
𝑋1− 𝑿𝟐

√
( 𝑛1−1)𝑠12+( 𝑛2−1)𝑠22

𝑛1+ 𝑛2−2
 ( 

1

𝑛1
+ 

1

𝑛2
)
 

Sumber : Aris Dianto 2016 

Keterangan: 

X1 = rata-rata skor / nilai kelompok 1  

X2 = rata-rata skor / nilai kelompok 2 

N2 = jumlah respomdem kelompok 2 

S1 = variance kelompok 1 

S2 = variance kelompok 2 

 


