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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian secara 

kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data yang dilakukan secara wawancara, angket, observasi dan 

dokumentasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.
1
 

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu yang 

pertama metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan 

dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti 

dan informan secara langsung dan metode ini lebih peka.Yang ke dua penerapan 

pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di 

lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara 

mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data 

yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di 

lapangan.
2
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian study kasus (case study) merupakan 

penelitian yang berfokus dan memperhatikan dengan seksama suatu kasus dengan 

intensif dan rinci, dengan penggalian informasi dan analisa secara mendalam

                                                             
1
Sugiyono, “Memahami Penelitian”, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h. 2. 

2
Ahmad Tanzeh dan Suyitno, “Dasar-dasar Penelitian”, (Surabaya:Elkaf, 2006), h. 116. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi 

Penelitian ini terletak di salah satu pasar yang ada di kabupaten Pinrang yaitu 

Pasar Sentral Pinrang yang terletak di JL.Cakalang  Kecamatan Watang Sawitto. 

2. Waktu 

Estimasi waktu penelitian yang digunakan peneliti mulai dari tahap 

pengumpulan data dan penyusunan sampai tahap penyelesaian skripsi berkisar 60 

hari. 

C. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian karena 

merupakan bidang kajian permasalahan agar dapat mempermudah dan mengarahkan 

penelitian ke sasaran yang tepat.
3
Fokus penelitian bermanfaat agar peneliti tidak 

terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan. 

Pasar merupakan wadah bagai masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas 

ekonomi yang nantinya akan memperbaiki kondisi ekonomi masyarkat, di pasar 

masyarakat melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhanya. Namun yang 

terjadi saat ini karna adanya pandemi covid 19 sangat berdampak terhadap aktivitas 

para pelaku ekonomi yang ada di pasar, dikarenakan dilarangnya keramaian 

mengakibatkan pengunjung di pasar kurang dan para pelaku ekonomi yang ada di 

pasar mengalami penurunan pendapatan. 

Adapun Fokus penelitian ini berfokus pada bagaimana aktivitas pedagang di 

Pasar Sentral Pinrang selama masa pandemi covid 19, faktor apa yang mempengaruhi 

                                                             
3
Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya ilmiah” (Makalah dan Skripsi Edisi Revisi IAIN 

Parepare, 2013), h.34 . 
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aktivitas ekonomi pedagang di pasar Sentral Pinrang selama masa pandemi dan 

bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap aktivitas ekonomi pada pasar Sentral 

Pinrang selama masa pandemi covid 19.   

D. Jenis dan sumber data yang digunakan 

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang tidak terlalu fokus pada angka atau nilai dalam 

pengukuran variabelnya serta tidak melakukan suatu pengujian menggunakan 

statistik.Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:  

1. Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang 

diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.Data tersebut bisa diperoleh 

langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula di lapangan.
4
Sumber data primer 

merupakan data yang langsung diperoleh dari sumbernya.Dalam penelitian ini yang 

menjadi sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung peneliti dari para 

pedagang Pasar Sentral Pinrang. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber- sumber yang telah ada.
5
 Data ini diperoleh dari 

catatan, buku, majalah, atau dokumen- dokumen dari pihak yang terkait dengan Pasar 

dan juga dapat diperoleh melalui internet beruba jurnal, skripsi dan artikel- artikel 

lainnya tentang dampak covid terhadap pasar. 

 

                                                             
4
Moh. Pabundu Tika, “Metodologi Riset Bisnis”,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 57. 

5
Iqbal Hasan,”Analisis Data penelitian dengan statistik”, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004) h. 

19. 



39 

 

 
 

E. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara yang dilakukan penelitian 

untuk mengumpulkan data- data yang lengkap dari responden atau alat bantu untuk 

membantu peneliti memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang di lakukan melalui 

pengamatan, dengan disertai pencatatan- pencatatan terhadap keadaan atau 

perilaku objek sasaran.
6
 Dimana peneliti akan melakukan observasi atau 

pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini 

peneliti langsung turun di lapangan yaitu di pasar  Sentral Pinrang. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya 

langsung dengan responden dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara 

lisan untuk dijawab secar lisan juga. Dalam sebuah wawancara ada interaksi 

antara peneliti dengan responden.Melalui wawancara peneliti dapat 

memperoleh informasi yang tidak didapat pada saat observasi. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data 

historis.Sebagian besar data yang tersedia adalah bentuk surat-surat, laporan 

dan sebagainya.Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu 

sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang 

                                                             
6
Abdurrahman, Fatoni, “Metodologi penelitiandan Tehnik Penyusunan skripsi”, (Jakarta: PT 

Rinekha Cipta, 2006), h. 104. 
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telah silam.
7
 Yang dibutuhkan dalam dokumentasi yaitu kamera,buku dan 

lainnya. 

F. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan dengan uji credibilitiy ( 

kredibilitas)  yang dilakukan dengan cara : 

1. Perpanjangan Pengamatan,  yaitu peneliti kembali ke Pasar Sentral Pinrang 

untuk melakukan pengamatan dan wawancara kembali kepada narasumber 

yang pernah ditemui sebelumnya maupun yang baru 

2. Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara cermat dan 

melakukan pengecekan kembali apakah data tersebut benar atau salah 

G. Teknik Analisis Data  

Setelah melakukan pengumpulan data maka dilakukan analisis data. Analisis 

data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan 

diperoleh temuan, baik temuan subtantif maupun formal. Selain itu, analisis data 

kualititatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, 

dan tidak ada aturan- aturan yang sistematis
8
Adapun teknik analisis data secara 

sistematis dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal- hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yangdi peroleh 

dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

                                                             
7
Burhan Bungin, “Metode PenelitianKuantitatif”, (Jakarta: Kencana, 2005), h.144.  

8
Imam Gunawan, “metodologi penelitian kualitatif  teori dan praktek“( cet. IV),  (Jakarta: PT 

Bumi Akasara, 2016), h. 209. 
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mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan computer 

dengan memberikan kode pada aspek- aspek tertentu.
9
 

2. Penyajian data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif.
10

 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data.Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan 

dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian 

berdasarkan observasi dan wawancara.Adapun teknik verifikasi dalam penelitian ini 

yaitu sumber dan dokumen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9
Sugiyono, “Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D”,(Bandung: Alfabeta , 

2016), h, 247. 
10

Sugiyono, “Metode penelitian Kuanitatif, Kualitatif dan R& D”, (Bandung: Alfabeta , 

2016), h.249. 
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