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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 

tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara 

ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Setiap penelitian mempunyai tujuan 

dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam 

yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan 

berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul 

baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data 

yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan 

terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti 

memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif pengumpulan data 

yang dilakukan peneliti lebih menekankan kepada situasi guna 

menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran tentang 

bentuk “Kebijakan Revitalisasi Pasar Blimbing Kota Malang”. Data yang 

akan diperoleh adalah bagaimana bentuk kebijakan saat ini, penerapan 

kebijakan revitalisasi pasar, faktor-faktor pendukung serta penghambat 

berjalannya revitalisasi pasar blimbing kota Malang, dan upaya 

pemerintah mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. 
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Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, 

karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik 

karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga 

sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni 

(kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil 

penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang 

ditemukan dilapangan. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada f ilsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari pada generalisasi(Sugiyono, 2016: 9). 

Jadi metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara 

tepat bagaimana bentuk “Kebijakan Revitalisasi Pasar Blimbing” Kota 

Malang. Dengan begitu peneliti dapat mengklarifikasi mengenai fenomena 

yang terjadi serta mendeskripsikan data yang berkenaan dengan masalah 

yang diteliti. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif, penelitian ini mempelajari situasi-situasi yang 

berlaku dalam masyarakat serta pengaruhnya. Menurut Whitney (dalam 
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Nazir, 2013: 43) penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

interpretasi yang tepat. Memahami setiap situasi-situasi dengan tepat agar 

menemukan fakta akurat di tengah-tengah perkembangan masyarakat yang 

berbeda-beda. Metode ini bukan hanya digunakan untuk menggambarkan 

suatu kejadian lebih jauh lagi dalam metode penelitian ini hubungkan 

dengan implikasi masalah yang ingin dipecahkan agar tidak berkelanjutan 

menjadi suatu masalah sosial. 

3.3 Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di Pasar Blimbing, Kota Malang. Lokasi ini 

dipilih karena beberapa alasan, berikut alasan peneliti memilih lokasi: 

1. Pasar Blimbing dipilih karena sejak tahun 2009 sampai sekarang 

proses revitalisasi pasar ini belum juga selesai.  

2. Belum adanya keberlanjutan revitalisasi pasar Blimbing sejak 

dikeluarkannya surat keputusan Walikota Malang tentang 

pembentukan tim pembangunan Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo 

Kota Malang.  

3. Pasar Blimbing merupakan satu-satunya pasar yang tidak jelas 

keberlanjutan akan revitalisasi pasarnya. 

3.4 Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode deskriptif  maka teknik penentuan subyek yang digunakan 

oleh peneliti adalah teknik purposive. Sampling purposive adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan 
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melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber 

datanya adalah orang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik 

disuatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli 

politik(Sugiyono, 2016: 85). 

Dalam sebuah penelitian, subyek penelitian memiliki peran penting 

guna menfokuskan data yang harus dicari peneliti pada saat penelitian 

berlangsung. Subyek penelitian diantaranya: 

a. Pemerintah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Malang) 

b. Pengurus Pasar Blimbing Kota Malang 

c. Pengurus Inti Perkumpulan Pedagang Pasar Blimbing Kota 

Malang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperlukan dalam penelitian karena ada proses 

dimana pencarian data tersebut bersifat penting. Teknik pengumpulan data 

yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan 

sebaliknya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menguji validitas dan hasil 

penelitian yang sedang diteliti. 

Untuk teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Observasi  

(Sugiyono, 2016) dalam bukunya menyatakan bahwa 

observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan 
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hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai 

dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Penelitian 

ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih valid. 

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan 

menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, 

pendengaran. Hal itu bertujuan untuk memperoleh informasi 

yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian juga 

kegiatan sehari-hari dari aktivitas yang sedang diteliti.  

Dalam hal ini, peneliti menggunakan Observasi Terus 

Terang/Tersamar dengan melakukan pengumpulan data 

menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang 

melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui 

sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam 

suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam 

observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang 

dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan 

kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan 

diijinkan untuk melakukan observasi. 

2. Wawancara 

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan 

pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa 

pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar 

percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Tidak seperti 
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percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk 

mendapatkan informasi. Tujuan wawancara adalah untuk 

mendapatkan dan menemukan apa yang terdapat di dalam 

pikiran orang lain, serta untuk menemukan sesuatu yang tidak 

mungkin diperoleh melalui pengamatan secara langsung. 

Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu 

wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan 

wawancara tidak terstruktur. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara 

tidak terstruktur, karena peneliti belum mengetahui secara pasti 

data yang akan diperoleh dan fokus penelitian belum jelas. 

Setelah fokus penelitian jelas, penelitian ini menggunakan 

wawancara mendalam. Tujuan menggunakan teknik 

pengumpulan data ini, untuk memperoleh secara jelas, 

mendalam dan kongkret mengenai implementasi dan 

permasalahan mengenai Kebijakan Revitalisasi Pasar Blimbing 

Kota Malang. 

3. Dokumen 

Selain dari kegiatan observasi kegiatan pengumpulan data 

ini juga didukung dengan dokumentasi melalui fakta yang 

tersimpan. Dokumen yang didapatkan dalam penelitian ini bisa 

berasal dari catatan harian, hasil rapat, jurnal dan catatan-
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catatan lainnya, yang dianggap dapat mendukung proses 

penelitian. 

Untuk peneliti sendiri kegiatan dokumen juga dibutuhkan 

sebagai pendukung dari penelitian yang sedang dilakukan 

sebagai tambahan data yang dapat diolah secara bersama-sama 

dengan metode lainnya. 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

Analisa data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah dilapangan, dalam 

penelitian berikut teknik analisa data yang digunakan adalah teknik data 

deskriptif kualitatif dengan cara menggambar data, melukiskan keadaan 

subyek atau obyek peneliti pada saat diteliti berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak dan dapat diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi 

yang kemudian diolah, dianalisis dan diinterpretasikan secara rasional. 

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016: 246) mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga 

datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut yaitu data 

reduction, data display dan conclusion drawing/verification. 

1. Data Reduction 

Data yang diperoleh ketika sudah memasuki lapangan akan 

banyak jumlahnya, karena semakin sering peneliti melakukan 

penelitian maka semakin banyak pula data yang akan diperoleh 
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detika sudah masuk dalam lapangan, karena itu perlu 

diadakannnya Reduksi data yang berarti merangkum, memilih 

hal-hal pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

berikutnya, dan mencari bila diperlukan. 

Menurut Sugiyono (2016: 247), Reduksi data merupakan 

proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan 

dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih 

baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada 

teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, 

maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat 

mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan 

pengembangan teori yang signifikan. Dengan “reduksi data” 

peneliti tidak perlu mengartikannya satu persatu. Data kualitatif 

dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka 

macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui 

ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu 

pola yang lebih luas. Kadangkala dapat juga mengubah data 

kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan 

ini tidak selalu bijaksana. 

2. Data Display (Pemyajian Data) 
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Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian 

data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan 

sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016: 

249) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan dalam 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang 

bersifat naratif. 

Dengan adanya display data akan memudahkan peneliti 

dalam memahami masalah-masalah yang sedang terjadi serta 

dapat merencanakan tindakan kerja yang akan dilakukan 

berikutnya setelah dapat mendisplay data tersebut baik dalam 

bentuk text naratif maupun chart, grafik, matrik dan network 

(jejaring kerja). Dalam praktiknya memang tidak semudah 

yang dibayangkan karena permasalahan sosial yang bersifat 

dinamis dan komplek, untuk itu peneliti masih harus menguji 

apakah data yang sudah diperoleh tersebut bersifat hipotesis 

berkembang atau tidak. Hal tersebut sudah harus dipahami oleh 

peneliti sebelum memasuki lapangan, saat dilapangan maupun 

setelah dilapangan guna validasi data dan penentuan langkah 

kerja berikutnya. 

3. Conclusion (Verification) 

Conclusion drawing/verification merupakan kesimpulan 

atas data keseluruhan yan g telah terseleksi, akan tetapi 
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kesimpulan ini masih bersifat sementara dan akan berubah 

apabila tidak ada dukungan data yang benar-benar valid yang 

mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam tahap 

verifikasi ini peneliti tetap bersifat terbuka guna memisahkan 

antara data yang memiliki makna dan data yang perlu 

dipisahkan karena dianggap kurang bermakna. Data yang dapat 

diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan 

kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah, dan 

menyimpang, jauh dari kebiasaan harus dipisahkan. 

Keabsahan data merupakan kegiatan yang memiliki fungsi agar 

hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Uji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari Validitas Internal 

(credibility), Validitas Eksternal (transferability), Reabilitas 

(depenadability), dan Obyektivitas (confirmability), (Ibid, 270). 

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan dua macam triangulasi yaitu : (Ibid, 241). 

1. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari 

sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi 
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partisipatif, wawancara mendalam, Serta dokumentasi untuk 

sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi teknik dapat 

ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 Triangulasi teknik 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono (2016: 242) 

2. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, 

hal ini digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 3.2 Triangulasi sumber 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono (2016: 242 ) 
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