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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

  Penelitian yang akan dilakukan, peneliti memilih jenis penelitian 

kualitatif. Creswell menjelaskan penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan 

dan penelusuran dengan tujuan untuk memahami lebih mendalam mengenai 

gejala sosial dan mengeksplorasinya (J.R Raco, 2010 : 7). Untuk memahami lebih 

mendalam masalah sosial yang terjadi, peneliti mencoba untuk melakukan 

interpretasi melalui catatan lapangan, wawancara dengan mengajukan pertanyaan 

yang umum dan luas yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Dengan begitu  

peneliti dapat mengeksplorasi dan  menemukan sebab-akibat fenomena sosial 

tersebut dapat terjadi.  

 Penggunaan penelitian kualitatif memerlukan suatu pendekatan yang 

naturalistik, artinya segala sesuatu yang dilakukan dalam penelitian harus bersifat 

natural atau alamiah. Begitu juga dalam memperlakukan partisipan yang harus 

sebagai subjek dan bukan objek, yang mana memberikan ruang yang besar kepada 

partisipan, sehingga terhindar dari pengobjektivikasian oleh peneliti karena 

informasinya yang begitu sangat bermanfaat (J.R Raco, 2010 : 8). Singkatnya 

penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian bersifat deskripsi dengan 

menggunakan analisis bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi 

melalui pengumpulan data yang mendalam. 
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Penelitian kualitatif terdiri dari tiga model yaitu deskriptif, verifikasi, dan 

grounded research. Pada penelitian kali ini menggunakan penelitian deskriptif 

yang mana suatu bentuk penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan 

manusia. Fenomena tersebut berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, 

hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena satu dengan fenomena yang 

lainnya (Sukmadinata, 2006).  

Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan 

suatu keadaan dari fenomena-fenomena yang terjadi secara mendalam untuk 

memperoleh gambaran dan data secara detail mengenai perubahan pola remitansi 

serta perubahan pola interaksi pedagang (laki-laki) etnis Minangkabau di Pasar 

Baru Kota Bekasi.  

3.2 Lokasi Penelitian 

Pada penelitian kali ini yang mana peneliti memfokuskan pada daerah 

Pasar Baru Kota Bekasi. Peneliti tertarik untuk meneliti di lokasi tersebut 

dianggap menarik untuk dijadikan lokasi penelitian. Pasar Baru merupakan pasar 

tradisional di Kota Bekasi terbilang cukup besar dari pasar tradisional lainnya. 

Dimana di Pasar Baru Kota Bekasi mayoritas pedagang disana berasal dari etnis 

Minangkabau.  

 Hal yang menjadi daya tarik peneliti untuk memfokuskan di Pasar Baru 

Kota Bekasi yakni karena banyaknya etnis Minangkabau memilih untuk merantau 

dan berdagang disana. Kemudian, hal lain yang menjadi alasan peneliti 
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mengambil lokasi tersebut adalah untuk mengetahui pola interaksi antar pedagang 

etnis Minangkabau terutama mengetahui pola remitansi yang dilakukan oleh 

mereka dari tahun ke tahun. 

3.3 Teknik Penentuan Informan 

 Informan merupakan salah satu instrumen yang penting dalam melakukan 

penelitian, di mana dengan adanya informan diharapkan dapat menggali dan 

mendapatkan informasi sesuai kebutuhan permasalahan dan tujuan penelitian 

sebagai dasar penulisan laporan. Informan sendiri dapat diartikan sebagai orang 

yang memiliki peran untuk memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti yang memiliki banyak pengetahuan, baik mengenai situasi atau kondisi 

latar penelitian (Moleong, 2006:132). Dengan begitu peneliti melalui informan 

mendapatkan informasi lebih dalam dengan cara meminta informan untuk 

berbicara, menjelaskan, bertukar pikiran dan membandingkannya dengan kasus 

yang ditemukan oleh informan lainnya. 

 Teknik yang digunakan dalam penentuan informan adalah teknik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah sebuah teknik penentuan 

informan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:218). Arti dari 

pertimbangan tertentu adalah peneliti sebelum menentukan informan harus 

mempertimbangkan kriteria-kriteria yang menurut peneliti layak dijadikan sebagai 

informan. Kriteria tersebut mencakup pengetahuan informan mengenai kasus 

yang sedang diteliti dengan tujuan mempermudah peneliti dan memperdalam 

informasi yang dibutuhkan sehingga data yang diberikan lebih representatif.  
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 Peneliti mengajukan syarat dan kriteria informan dengan berbagai 

pertimbangan.  

1. Pedagang laki-laki etnis Minang, dikarenakan adanya sistem adat 

matrilineal yang merupakan salah satu alasan laki-laki untuk pergi 

merantau, dengan begitu pengiriman remitansi sebelumnya juga dilakukan 

oleh laki-laki. 

2. Informan yang berusia 35 tahun ke atas dan minimal merantau lebih dari 

10 tahun, alasan wawancara dengan informan yang berusia di atas 35 

tahun telah mempunyai pengalaman merantau cukup lama, sehingga data 

yang diperoleh cukup mendalam. Kemudian pedagang yang telah 

merantau lebih dari 10 tahun telah memiliki pengalaman proses remitansi. 

Dari beberapa kriteria tersebut peneliti mendapatkan 9 informan yang 

sesuai dengan kriteria diatas. selebihnya merupakan pedagang yang baru 

merantau atau hanya meneruskan usaha dari orang tua sehingga kurangnya 

pengalaman mengenai pengiriman remitansi. informan yang didapatkan  

diantaranya adalah Iskandar (56), Telurman (49), Sumardi  (52), Rustam 

(40), Ujang (41), Nasrudin (48), Gema (56), Syahril (76), Tomy  (45). 

3.4 Fokus Penelitian 

Pada penelitian kali ini, fokus merupakan hal yang perlu diperhatikan 

untuk memberikan batasan-batasan terhadap apa yang akan diteliti. Agar 

penelitian tersebut tertuju dengan baik dan hasilnya tidak keluar jalur atau dirasa 

kabur. Fokus penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan memaparkan lebih 

dalam mengenai fenomena perubahan pola remitansi yang dialami oleh pedagang 
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Etnis Minangkabau di pasar baru Kota Bekasi yang berakibat pada perubahan 

pola interaksi serta perubahan nilai, norma dan perilaku masyarakat 

Minangkabau. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Observasi 

 Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai gejala-gejala yang sedang 

diselidiki secara sistematik (Supardi,2006: 88). Penjelasan tersebut dapat diartikan 

sebagai suatu proses pengamatan dan hasil pengamatan dicatat secara sistematis 

kemudian diintepretasikan melalui deskripsi mengenai hasil temuan di lokasi 

penelitian.  

Pengamatan dapat berupa partisipatif yang mana peneliti terlibat secara 

langsung dalam keseharian objek penelitian dan non pertisipatif yang dilakukan 

tanpa menggunakan guide observasi, yang mana peneliti hanya mengamati dari 

jauh tanpa terlibat kontak dengan objek yang akan diteliti (Bungin, 2007: 115). 

Peneliti menggunakan observasi non partisipatif dengan cara melihat interaksi 

antar pedagang terutama dalam hal pengiriman remitansi. Berdasarkan hasil non 

partisipatif didapatkan gambaran bahwa interaksi antar pedagang etnis Minang 

mulai berkurang dimana setiap pedagang memiliki kesibukkannya sendiri, 

sehingga kesempatan untuk berinteraksi juga berkurang. 
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3.5.2 Wawancara 

 Menurut Sugiyono, wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan  

bertukar informasi dan ide antara dua orang atau lebih melalui tanya jawab yang 

kemudian dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu, dan peneliti dapat 

mengetahui informasi yang lebih mendalam mengenai fenomena yang terjadi 

yang tidak dapat ditemukan ketika observasi (Sugiyono, 2009:3 317). Sehingga 

dengan dilakukanya metode wawancara diharapkan dapat memberikan informasi 

yang mendalam karena data yang didapat langsung dari informan yang secara 

kualitas dapat dipertanggung jawabkan.  

 Teknik wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak 

terstruktur. Wawancara terstruktur adalah dalam pengumpulan data, peneliti telah 

mempersiapkan secara matang instrumen pertanyaan sebagai pedoman wawancara 

sehingga ketika dilakukan tanya jawab tidak keluar dari konteks topik yang telah 

ditentukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, 

dalam artian peneliti dalam melakukan wawancara yang akan ditanyakan hanya 

garis besar permasalahan tanpa harus menggunakan pedoman yang tersusun 

secara sistematis (Sugiyono, 2006: 138-140). 

Peneliti menggunakan kedua teknik wawancara tersebut, baik terstruktur 

dan yang tidak terstruktur. Terstruktur dilakukan dengan cara berdiskusi bersama 

informan yang telah ditentukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan  

terstruktur dan sistematis yang telah disiapkan sebelumnya. Sedangkan tidak 

terstruktur, peneliti melakukan tanya jawab tidak dengan informan utama dan 
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hanya mengajukan pertanyaan garis besar masalah. Wawancara tidak terstruktur 

dilakukan bersamaan dengan kegiatan observasi. 

3.5.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari 

informasi mengenai gejala-gejala yang sedang diselidiki berupa transkrip, buku, 

majalah, surat kabar, foto, catatan, majalah dan lain sebagainya (Arikunto, 2006: 

158). Adanya dokumentasi dapat memberikan peluang peneliti untuk mengetahui 

kejadian pada waktu silam, karena tidak terbatas ruang dan waktu. Sehingga 

dokumentasi berfungsi sebagai bukti yang dapat mendukung data-data yang lebih 

lengkap yang tidak didapatkan pada saat observasi dan wawancara.  

 Menurut Moleong terdapat dua bentuk dokumen sebagai acuan dalam 

studi dokumentasi yakni dokumen pribadi dan dokumen resmi, dimana dokumen 

pribadi berupa foto-foto, catatan atau karangan secara tertulis, sedangkan 

dokumen resmi yakni berupa surat-surat, majalah, atau dokumen yang berasal dari 

lembaga tertentu (Herdiansyah, 2010: 143). Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan dokumentasi berupa dokumen pribadi. Dokumen pribadi berupa 

foto kondisi lingkungan dan kegiatan rutin antar pedagang etnis Minang. Data 

pendukung lainnya berupa jurnal mengenai remitansi dengan judul Prospek 

Pengelolaan Remitan Dari Rantau Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Rumah 

Tangga Petani Padi di Sumatra Barat. selain itu peneliti juga menggunakan jurnal 

mengenai remitansi dengan judul Nilai-nilai Kehidupan Orang Minangkabau 

Dalam Menyesuaikan Diri Dengan Lingkungan Budaya Baru. 
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3.6 Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer (Maulana, 2015) merupakan data yang diperoleh dan 

diolah sendiri  oleh peneliti. Data tersebut digunakan untuk menganalisis 

dan menemukan solusi yang akan diteliti. Data primer berupa hasil dari 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti selama 

turun lapang.  

a. Data sekunder 

Data sekunder (Maulana, 2015) merupakan sumber data yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dari dokumen baik literature, 

laporan-laporan, arsip, data dari penelitian terdahulu dan berbagai data 

yang berkenaan dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan dua sumber 

data sebagai data pendukung yakni berasal dari literature berupa jurnal 

dan penelitian terdahulu berupa hasil skripsi mengenai remitansi sebagai 

acuan peneliti dalam mendapatkan data yang akurat. 

3. 7 Teknik Analisis Data 

Tahapan selanjutnya dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data. 

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data 

kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas 

dalaman alisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  
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1.Kondensasi Data 

Kondensasi data adalah mengacu pada proses memilih, menyederhanakan, 

mengabstrakkan, dan mentransformasikan data dari bagian catatan-catatan 

lapangan secara tertulis, transkip wawancara, dan dokumen-dokumen lainnya. 

Ketika telah memperoleh data, peneliti melakukan penajaman untuk 

memfokuskan data tersebut dan membuang yang tidak diperlukan sehingga 

memperoleh data yang akurat.  

2. Penyajian Data  

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari infomasi 

yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam 

memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang 

lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. 

3.Penarikan Kesimpulan  

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif 

mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-

korifigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-

kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, 

tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, 

penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan. 
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3.8 Teknik Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian menggunakan teknik uji 

kredibilitas, uji depenability (reliabilitas), uji transferability (validitas eksternal), 

dan uji confirmability (obyektivitas). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

uji kredibilitas yang digunakan untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian 

dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 

membadingkan keadaan dan perpsektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau 

tinggi, orang berada, orang pemerintahan, membandingkan hasil wawancara 

dengan isi dokumen yang berkaitan (Moleong, 2012:331). 

Analisis Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Adapun berbagai macam 

triangulasi adalah triangulasi sumber dengan mengecek data dari beberapa sumber 

yang berbeda. Kemudian triangulasi teknik dengan mengecek data menggunakan 

teknik yang berbeda. Serta triangulasi waktu dengan mengecek data bertepatan 

dengan waktu seperti teknik wawancara yang dilakukan pagi, sore atau malam 

hari akan memperoleh data yang berbeda (Sugiyono, 2013: 372-374).  

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data karena 

data yang ditemukan kemudian dibandingkan dengan data hasil wawancara 

dengan data hasil observasi, baik dikatakan secara pribadi maupun apa yang 

dikatakan di depan umum. Kemudian membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dari berbagai lapisan masyarakat baik dalam 
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tingkat pendidikan, status pekerjaan seperti membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen lainnya. Seperti membandingkan hasil wawancara 

dengan beberapa pedagang laki-laki etnis Minang dengan hasil observasi 

dilapangan serta hasil dokumen lainnya seperti buku, jurnal dan literature lainnya, 

sehingga mendapatkan hasil yang valid. 

 

 

 


