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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendeketan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang alamiah, dan sebagai lawannya adalah eksperimen, 

peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukandengan 

cara triangulasi atau gabungan, analisis data yang bersifat induktif, dan hasil 

dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.  

(Sugiyono, 2007: 1). 

. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengembangkan secara rinci, jelas dan cermat tentang obyek 

yang diteliti dan sesuai dengan kondisinya. Menurut (Faisal,1999: 20) 

Penelitian deskriptif adalah fenomena atau kenyataan sosial dengan tujuannya 

untuk menganalisis dan mendeskripsikan yang sedang terjadi pada saat 

melakukan penelitian 

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Blitar, Jawa Timur, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:  

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki tanggung jawab terhadap

penertiban, keamanan, pengelolaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Blitar.
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2. Peneliti mempertimbangkan waktu, biaya dan tenaga karena lokasi 

tersebut terjangkau oleh peneliti 

 

C. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini yang berkaitan dengan sumber-sumber 

informasi baik dari instansi maupun individu yang mengetahui dan memahami 

tentang objek yang diteliti oleh peneliti. Dalam sebuah penelitian, subyek 

penelitian memiliki peran yang penting karena subyek penelitian itulah data 

yang akan diperoleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut maka subyek penelitian 

dalam penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar 

dalam hal ini diantaranya: 

1.  Kabid Pengembangan Perdagangan dan Pasar 

2. Kasi Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan 

3. Kasi Penguatan dan Perlindungan Perdagangan. 

4. Banpol Dinas Perindustrian dan Perdagangan  

Untuk melengkapi data dan informasi terkait strategi pemerintah Kota 

Blitar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima berbasis 

wisata kuliner di Kota Blitar, maka peneliti menetapkan informan yaitu PKL 

sebanyak 11(sebelas) orang dengan mempertimbangkan bahwa PKL di Jl. 

Sudanco Supriadi ini memiliki karakteristik yang sama yaitu menjual macam-

macam makanan dan berbagai minuman. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara: 

1. Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan langsung 

terhadap objek penelitian pada saat proses penelitian sedang berlangsung 

di lapangan (Sugiyono, 2007: 64) Untuk melengkapi data melalui 

dokumentasi dengan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan, 

pengamatan juga melakukan pencatatan yang berkaitan tentang objek 

penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati 

yang berhubungan dengan pedagang kaki lima dan strategi Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam meningkatkan 

kesejahteraan PKL. 

  Teknik observasi dilakukan untuk melihat dan mengamati secara 

langsung kegiatan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dan tindakan 

yang dilakukan Disperindag dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

PKL. 

2. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Wawancara dilakukan 

baik secara terstruktur, maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur 

ialah teknik pengumpulan data apabila peneliti telah mengetahui dengan 

pasti informasi-informasi apa saja yang akan diperoleh. Sedangkan 

wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas dan tidak 
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menggunakan wawancara yang telah dibuat secara sistematis dan lengkap 

untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2007: 73-74). 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan 

mengumpulkan foto dan jenis data-data sekunder yaitu seperti dokumen-

dokumen, arsip-arsip maupun surat-surat keputusan ataupun peraturan-

peraturan (Sugiyono, 2007: 82) Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk 

melengkapi data yang peneliti dapatkan dari teknik wawancara dan observasi. 

 

E. Teknik Analisa Data 

Analisi data yaitu proses menyusun dan mencari dengan secara sistematis 

data-data yang didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi, dan hasil 

catatan lapangan, dengan menggunakan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, memilih yang akan dipelajari dan mana yang penting, dan membuat 

kesimpulan agar mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain (Sugiyono, 

2007: 89). Dengan menggunakan teknik ini, data yang akan diolah menjadi 

lebih sederhana dan mudah diinterpretasikan. 

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan tahapan Analisis Data yang 

dikembangkan oleh (Miles dan Huberman, 1992: 16-19). Dijelaskan sebagai berikut: 

1. Redukasi Data 

Redukasi Data yaitu proses pemilihan, pengabstrakan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data “kasar” yang ada 
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dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Sebagaimana yang kita 

ketahui reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proyek 

berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk 

analisis yang menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, membuang 

yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan menggunakan cara 

sedemikian rupa kesimpulan akhir bisa ditarik-dan diverifikasi. 

2. Penyajian Data 

Penyajain data merupakan alur kedua yang penting dari tahapan 

analisis. Membatasi suatu “penyajian” sebagai bentuk kumpulan informasi 

tersusun yang memberikan kemungkinan terdapat adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melihat penyajian-penyajian 

peneliti akan mudah memahami yang sedang terjadi dan yang harus 

dilakukan, lebih jauh menganislis atau mengambil suatu tindakan atas 

dasar pemahaman yang diperoleh dari hasil penyajian-penyajian tersebut. 

Pada tahap penyajian data, yang dilakukan peneliti adalah menyajikan 

data berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut yang 

sudah dirangkum dan disederhanakan sehingga menghasilkan uraian yang 

jelas dan akurat. 

3. Menarik kesimpulan/Verifikasi 

Tahap analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.Dari awal 

mengumpulkan data, peneliti mulai mencari arti dari benda-benda, mencatat 

keteraturan pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur 

sebab-akibat, dan proposisi.Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 
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berlangsungnya penelitian.Ditemukannya tiga hal utama, yaitu redukasi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang 

berkaitan saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data, dengan ini 

membangun wawasan yang disebut analisis. 

  Gambar 3.1 

Analisis Data 

 

 

 

  

 

 

Sumber: Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data 

Kualitatif.Jakarta: UI-Press. Hlm: 20 

 

 

F. Teknik Keabsaan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting dalam suatu penelitian yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) agar 

hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.Untuk menghindari kesalahan 

atau kekeliruan data yang telah terkumpul, maka perlu dilakukan pengecekan 

keabsahan data.Uji keabsahan data berguna dalam memperoleh data hasil 

penelitian yang valid dan tepat, salah satu uji keabsahan data adalah uji 

kredibilitas.Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi diskusi dengan teman 

sejawat (Sugiyono, 2014: 270). 

Pengumpula
n Data 

Penyajian 
Data 

Kesimpulan-
kesimpulan: penarikan 

dan verifikasi 

Reduksi 
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Dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan data dengan teknik 

triangulasi merupakan pengklarifikasian data dari berbagai sumber dengan 

teknik yang berbeda dan pada yang berbeda. Triangulasi terdiri atas triangulasi 

sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. 

1. Triangulasi Sumber yaitu pengujian data yang diperoleh dari berbagai 

informan yang kemudian di kategorisasikan mana yang memiliki 

pandangan yang sama maupun yang berbeda sehingga menghasilkan 

kesimpulan. 

2. Triangulasi Teknik, peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh 

dari sumber yang sama ketika melakukan wawancara selanjutnya 

dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui teknik observasi 

3.  Triangulasi waktu, peneliti melakukan wawancara saat pagi hari, 

sedangkan observasi dilakukan saat sore hari untuk memperoleh data yang 

valid pada kondisi atau waktu yang berbeda. (Sugiyono, 2016:  127) 

 

 

 

 

 

 


