
III.METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2005: 6):

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode
ilmiah. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu
dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada
pengamatan manusia dan kawasannya dan dalam peristilahannya.

Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek dengan cara menuturkan,

menafsirkan data yang ada, ada pelaksanaanya melalui pengumpulan,

penyusunan, analisis dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang. Tipe

penelitian ini dianggap sangat relevan untuk dipakai karena menggambarkan

keadaan objek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data

yang diperoleh dari penelitian.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yan menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati. Penelitian kualitatif menghasilkan prosedur analisis yang tidak

menggunakan analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moleong, 2005: 6).
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Penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis perencanaan penataan kota

berwawasan lingkungan oleh Dinas Tata Kota Bandar Lampung sesuai dengan

data dan hasil wawancara dengan para informan penelitian.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2005: 93), masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada

suatu fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah Perencanaan Penataan Kota

Berwawasan Lingkungan oleh Dinas Tata Kota Bandar Lampung, terdiri dari:

1. Pembangunan kota harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

2. Adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 30% dari luas kota terdiri dari

20% RTH Publik dan 10% RTH Privat)

3. Adanya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan kota

C. Sumber Informasi

Menurut Moleong (2005: 6):

Penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah informan yang
lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit analisis
dalam penelitian ini adalah individu atau perorangan. Untuk memperoleh
informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan
yang akan dimintai informasinya. Pada penelitian kualitatif tidak ada
informan acak tetapi bertujuan (purposive).

Informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

No Nama Jabatan
1 Effendi Yunus, SH Kepala Dinas Tata Kota Bandar Lampung
2 Riduan A.,ST Kabid Penataan Bangunan
3 Dekrison,S.H., M.H. Kabid Pengawasan, Pengendalian dan Monitoring
4 Joko Sulisto,ST Kasubbag Penyusunan Program, Monitoring dan

Evaluasi
5 Sugiyono, S.Sos Perwakilan Masyarakat
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D. Jenis Data

Jenis data penelitian ini meliputi:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau lokasi

penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara pada informan penelitian,

yaitu Kepala Dinas Tata Kota Bandar Lampung, Kabid Penataan Bangunan,

Kabid Pengawasan, Pengendalian dan Monitoring, Kasubbag Penyusunan

Program, Monitoring dan Evaluasi, dan Perwakilan Masyarakat.

2. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber

yang terkait dengan penelitian, yaitu tugas pokok, fungsi, visi dan misi, tujuan

dan sasaran, program, susunan organisasi dan uraian tugas Dinas Tata Kota

Bandar Lampung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Wawancara, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui

percakapan langsung dengan para informan yang berkaitan dengan masalah

penelitian dan dilakukan menggunakan pedoman wawancara.

Kegiatan wawancara dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyampaikan

surat izin penelitian, mengkonfirmasi kesediaan informan untuk memberikan

informasi dan melakukan wawancara. Tahapan selanjutnya adalah melakukan

tanya jawab secara langsung kepada para informan baik yang berasal dari

Dinas Tata Kota Bandar Lampung maupun perwakilan masyarakat.
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2. Dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan data dengan cara mencari

informasi dari berbagai sumber atau referensi yang terkait dengan penelitian.

Kegiatan yang penulis lakukan adalah mengambil data dokumentasi berupa

tugas pokok, fungsi, visi dan misi, tujuan dan sasaran, program, susunan

organisasi dam uraian tugas Dinas Tata Kota Bandar Lampung. Selanjutnya

data dokumentasi tersebut disajikan pada Bab IV skripsi ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur catatan lapangan, dan bahan

lainnya yang ditemukan di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah

analisis kualitatif yang berpijak dari data yang didapat dari hasil wawancara serta

hasil dokumentasi, melalui tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dituangkan ke dalam bentuk laporan

selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari

tema dan polanya disusun secara sistematis. Kegiatan yang dilakukan pada

tahap reduksi data adalah memilih dan merangkum data dari hasil wawancara

dan dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian ini.

2. Penyajian Data (Display Data)

Untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari

penelitian harus diusahakan membuat bermacam matriks, grafik, jaringan, dan

bagian atau bisa pula dalam bentuk naratif saja. Kegiatan dilakukan pada

tahap display data adalah menyajikan data secara naratif, yaitu menceritakan

hasil wawancara ke dalam bentuk kalimat dan disajikan pada Bab V skripsi.
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3. Mengambil Kesimpulan atau Verifikasi Data.

Peneliti berusahan mencari arti, pola, tema, yang penjelasan alur sebab akibat,

dan sebagainya. Kesimpulan harus senantiasa diuji selama penelitian

berlangsung, dalam hal ini dengan cara penambahan data baru. Kegiatan yang

penulis lakukan pada tahap verifikasi data adalah membuat kesimpulan

berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, sebagaimana disajikan

pada Bab VI skripsi ini.


