
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan semi kualitatif, menurut Hancock (2006) penelitian kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus adalah penelitian yang dilakukan menurut 

obyek yang disebut sebagai kasus yang dilakukan secara seutuhnya, 

menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan berbagai macam sumber 

data. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian 

studi kasus adalah penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh 

dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya dengan menggunakan berbagai 

bentuk data kualitatif.  

 

Alasan Peneliti menggunakan metode kualitatif adalah:  

1. Ingin menggambarkan realita empiris di balik fenomena di lapangan secara 

mendalam. 

2. Masalah-masalah yang akan dipecahkan oleh Peneliti dapat didekati sesuai 

dengan substansinya. 

3. Data yang terkumpul dapat dijadikan bahan untuk pengembangan teori. 

4. Hasil analisis data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif yang berupa 

konsep dan kategori dapat secara langsung untuk dijadikan kepentingan 

pengembangan kebijakan. 
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B. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah kerja Pasar SMEP Kota Bandar 

Lampung. Selain itu penelitian juga dilakukan kepada para Pedagang Kaki 

Lima (PKL) Pasar SMEP Kota Bandar Lampung. 

 

C. Fokus Penelitian 

 

Pada penelitian kualitatif, fokus penelitian memegang peranan yang sangat 

penting. Fokus penelitian menentukan batasan dalam sebuah penelitian 

sehingga masalah yang diteliti tidak melebar. Sudarto (1996: 66) mengatakan 

bahwa penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam 

penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. 

Bagaimanapun penentuan fokus sebagai masalah dalam penelitian penting 

artinya dalam usaha menemukan batasan penelitian. Berdasarkan hal yang 

seperti ini peneliti akan dapat menemukan lokasi penelitian. 

 

Menurut Strauss dan Corbin dalam Moleong (2004: 43) fokus penelitian 

bertujuan untuk membatasi peneliti, sehingga terhindar dan tidak terjebak 

dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang 

relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, penentuan 

fokus penelitian berfungsi untuk memilih data yang relevan dan tidak relevan 

meskipun menarik maka tidak perlu dimasukkan ke dalam data yang sedang 

dikumpulkan. 

 

Fokus penelitian ini sangat penting dijadikan sarana untuk memandu dan 

mengarahkan jalannya penelitian, berpedoman kepada fokus penelitian, maka 
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peneliti membatasi bidang-bidang temuan dengan arahan fokus penelitian, 

peneliti akan mengetahui dengan pasti data mana yang perlu dimasukkan 

kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas, fokus penelitian dalam penelitian ini sesuai 

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu untuk menjawab mengapa 

implementasi kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar 

SMEP Kota Bandar Lampung belum dilaksanakan secara efektif. Fokus 

penelitian yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah faktor-

faktor penyebab kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan Pedagang 

Kaki Lima (PKL) di Pasar SMEP Kota Bandar Lampung yang terdiri dari: 

1. Isu Kebijakan 

2. Informasi 

3. Dukungan 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain dengan cara: 

1. Wawancara 

Dengan melihat kondisi obyek yang diteliti, maka wawancara mendalam 

akan dilakukan kepada: 

a. Bapak Wekha Tri Rahmad sebagai Kepala Dinas Pasar Kota Bandar 

Lampung yang dilakukan paa tanggal 26-11-2014 dan 5-1-2015,  

b. Bapak Joni Hariansyah sebagai Kepala UPT Pasar SMEP Kota 

Bandar Lampung pada tanggal 11-10-2014,  
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c. Beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar SMEP Kota Bandar 

Lampung pada tanggal 11-10-2014 dan 15-10-2014. 

2. Observasi 

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka peneliti mencoba untuk turun 

langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi situasi dan kondisi obyek 

penelitian khususnya mengenai rekomendasai kebijakan pengelolaan 

Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar SMEP Kota Bandar Lampung. Pada 

penelitian ini akan menambahkan foto-foto untuk bukti penelitan dan 

pengamatan tentang kondisi dan kebenaran masalah yang ada  di Pasar 

SMEP Kota Bandar Lampung.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya 

terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa-peristiwa itu dan 

ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau menemukan keterangan 

mengenai peristiwa tersebut. Laporan tertulis berupa  PERDA tentang 

pengelolaan pedagang kaki lima, surat edaran untuk Pasar SMEP,  dan 

visi misi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 

 

E. Teknik Pengolahan Data 

 

Mulyana (2003: 109) menjelaskan bahwa teknik pengolahan data adalah 

menimbang, menyaring, mengatur dan mengaplikasikan, menimbang dan 

menyaring data berarti benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan 

tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, mengaplikasikan berarti 

menggolongkan, menyusun dan mengelompokkan menjadi satu kemudian 
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dapat dibuat menjadi klasifikasi dan kategori juga dapat dikatakan mengelolah 

adalah usaha yang kongrit untuk membuat data berbicara.  

 

Beberapa langkah yang ditempuh peneliti dalam mengolah data hasil penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Seleksi data, pada tahap ini pemilihan data yang valid dan paling erat 

hubungannya dengan inti permasalahan dan tujuan penelitian. Seleksi data 

yang dimaksud yaitu memilih PERDA sebagai bentuk baku sebuah 

kebijakan yang digunakan, surat edaran untuk menambah data yang 

diperlukan untuk melengkapi bahan yang diperlukan sebagai bukti bahwa 

penertiban pedagang kaki lima diberlakukan untuk Pasar SMEP.  

2. Klasifikasi data, data yang sudah dipilih kemudian dikelompokkan 

berdasarkan kategori-kategori tertentu sesuai dengan item pertanyaan 

pedoman wawancara dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengolahan 

dan menarik kesimpulan. Mengelompokan antara PERDA sebagai bukti 

tertulis yang digunakan sebagai analisis data dan gambaran bahwa sebuah 

kebijakan itu nyata, surat edaran yang diedarkan untuk Pasar SMEP, hasil 

wawancara dan teori yang digunakan sesuai dengan judul penulis. 

3. Mengumpulkan hasil, hasil penelitian dari data yang terkumpul kemudian 

disusun, setelah memulai analisis dan menghubungkannya dengan teori-

teori yang relevan dengan penelitian ini. Data yang sudah dikumpulkan oleh 

penulis dianalisis berdasarkan kebutuhan penelitian  yang kemudian 

dikaitkan dengan teori yang digunakan sesuai dengan masalah yaitu faktor-

faktor penyebab kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan pedagang 

kaki lima di Pasar SMEP Kota Bandar Lampung. 
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4. Menyimpulkan hasil, sebagai bagian akhir peneliti menggunakan kalimat-

kalimat ilmiah atau pola standar penelitian karya ilmiah dalam penyusunan 

skripsi.  

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Berdasarkan penjelasan Sugiono (2010: 97) teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (interactive 

model of analysis) yang terdiri dari tiga komponen analisis berupa: 

1. Reduksi data (reduction data) yakni data yang diperoleh dilokasi penelitian 

atau data lapangan yang dituangkan dalam uraian atau laporan yang 

lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih 

hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau 

polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses 

penelitian berlangsung. Selanjutnya membuat ringkasan mengkode, 

menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo. 

2. Sajian data (data display) yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. 

3. Penarikan kesimpulan (congclution drawing), yakni melakukan verifikasi 

secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu sejak 

awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. 

Peneliti berusaha untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan cara 

mencari pola, tema, hubungan persamaan hal-hal yang sering muncul dan 

lain sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat 

tentatif, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi 
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secara terus menerus dan setiap kesimpulan senatiasa dilakukan verifikasi 

selama berlangsungnya penelitian. 

 

G. Keabsahan Data 

 

Setiap penelitian memerlukan kriteria guna meihat derajat kepercayaan atau 

kebenaran terhadap hasil penelitian, penelitian kualitatif standar tersebut 

dinamakan keabsahan data (trustworthiness). 

 

Guba dan Lincoln dalam Moleong (2004: 68), mengemukakan bahwa untuk 

menetapkan keabsahan data kualitatif tersebut diperlukan teknik pemeriksaan 

berupa: 

1. Derajat kepercayaan (credibility) yang fungsinya untuk melaksanakan 

penyelidikan (inquiry), sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan 

penemuannya dapat dicapai dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil-

hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan 

ganda yang diteliti, derajat kepercayaan dapat dicapai lewat ketekunan 

pengamatan, perpanjangan partisipasi, melakukan triangulasi, 

memperbanyak referensi dan mengkaji kasus negatif. 

2. Keteralihan (transferability) merupakan validitas eksternal didasarkan pada 

konteks empiris setting penelitian, yaitu tentang “emic“ yang diterima 

peneliti dan “ethic“ yang cermat, rinci, tebal atau mendalam serta adanya 

kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. 

3. Ketergantungan (dependability) dilakukan untuk memeriksa akurasi 

pengumpulan dan analisis data, agar derajat reliabilitas dapat tercapai maka 
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diperlukan pemeriksaan (audit) yang cermat terhadap seluruh komponen 

dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. 

4. Kepastian (comfirmability), yaitu obyektivitas yang berdasarkan pada 

“emic“ dan “ethic“ sebagai tradisi penelitian kualitatif, derajat ini juga dapat 

dicapai melalui pemeriksaan (audit) yang cermat terhadap seluruh 

komponen dan proses penelitian serta hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


