
III. METODE PENELITIAN

III.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bertipe deskriptif, dengan pendekatan

kualitatif. Denzim Lincoln (1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah

penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode

yang ada (Moleong, 2005:5). Dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan

adalah wawancara, pegamatan, dan pemanfaatan dokumen. Data-data yang akan

dikumpulkan di lapangan pada nantinya adalah data-data yang bersifat kualitatif

yang berbentuk kata-kata dan bahasa, perilaku, kalimat pada suatu konteks khusus

yang alamiah dan dengan menggunakan berbagai metode alamiah (Moleong,

2005:6). Kemudian data-data itu digunakan untuk menjelaskan dan

menggambarkan (deskripsi) fenomena sosial yang diteliti.

Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2005:4).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang

alamiah, dimana  peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan
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data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari

pada generalisasi (Sugiyono, 2008:9).

Penelitian ini ditekankan pada metode kualitatif deskriptif yang menekankan pada

kebenaran mutlak yang terjadi di lapangan penelitian. Dengan penelitian

kualitatif, penelitian ini bermaksud memperoleh kebenaran riil mengenai

implementasi penataan pembangunan pasar Kota Metro (Kawasan Niaga Metro

Mega Mall) melalui proses wawancara kepada instansi terkait maupun pada

kelompok sasaran.

III.2 Fokus Masalah Penelitian

Fokus merupakan pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif. Fokus pada

dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau

melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun

kepustakaan lainnya (Moleong,2005:97). Dengan fokus, peneliti akan tahu persis

data yang perlu dikumpulkan dan yang tidak perlu dikumpulkan.

Fokus penelitian dimaksukan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus

membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan data yang tidak

relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang

dikumpulkan, walaupun data itu menarik. Moleong (2005:94) merumuskan bahwa

ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah

dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi
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studi. Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan

fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-

keluar (inclusion-exlusion criteria) suatu informasi yang baru diperoleh di

lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis

data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, yang

walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke

dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Jadi, dengan penetapan fokus

yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat

tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun

mana yang akan dibuang.

Dengan melihat proses implementasi kebijakan publik, maka yang menjadi fokus

penelitian ini adalah:

1. Indikator untuk  menganalisis implementasi kebijakan penataan pembangunan

pasar Kota Metro (Model Edward III):

a. Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomuniksikan pada

organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan

kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana

struktur organisasi pelaksana kebijakan.  Secara umum Edward membahas

tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu: transmisi,

konsistensi dan kejelasan.
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b. Sumber Daya (Resources)

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber

daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan

publik untuk carry out (melaksanakan) kebijakan secara efektif.

c. Disposisi (Disposition)

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk carry out

(melaksanakan) kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi,

tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi

penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah

bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini

menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

III.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam

melihat fenomena atau pristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti

dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian

yang diambil dalam penelitian ini adalah Dinas Pasar Kota Metro dan PT.

Nolimax. Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive (disengaja) karena dinas

dan PT inilah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Metro Mega Mall

di Kota Metro.
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III.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2005:157) sumber data utama dalam

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan

seperti dokumen dan lain-lain.  Sumber data merupakan suatu benda, hal atau

orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk

mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian.

Jenis data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi data primer dan

data sekunder (Moleong, 2005:157-159)

1) Data Primer

Yaitu berupa kata-kata dan tindakan (informan), serta peristiwa-pristiwa

tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan merupakan hasil

pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data primer

merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian,

baik dari observarsi, wawancara maupun dokumentasi serta catatan lapangan

peneliti yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai

penataan pembangunan pasar kota Metro (Kawasan Niaga Metro Mega Mall).

Data primer dalam penelitian ini meliputi:

a. Observarsi langsung dari peneliti terhadap keadaan-keadaan kegiatan-

kegiatan yang berkaitan langsung dengan pembangunan kawasan niaga

metro mega mall.

b. Hasil wawancara dengan pihak-pihak yang telibat dan yang menjadi

sasaran pembangunan kawasan niaga metro mega mall di Kota Metro,

yakni Dinas Pasar Kota Metro, PT. Nolimax Jaya, Pansus DPRD tentang
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Metro Mega Mall, Para pedagang (pemilik Ruko dan para pedagang yang

menjadi sasaran pembangunan metro mega mall).

2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan

penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun data-data sekunder

yang didapat peneliti adalah data-data dokumen tentang penataan

pembangunan pasar Kota Metro yang didapat dari Dinas Pasar dan PT

Nolimax serta foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

Beberapa dokumen yang didapatkan peneliti berupa:

a. SK Walikota Metro Nomor: 173/KPTS/D.10/2007 tentang Pembentukan

Tim Evaluasi Dalam Rangka Rencana Penataan, Pembangunan, Pasar

Kota Metro Tahun 2007

b. Surat Walikota Metro kepada Ketua DPRD Kota Metro Nomor:

800/1228.1/ D.10/2007 tentang Persetujuan Rencana Penataan

Pembangunan Pasar Kota Metro

c. Surat Persetujuan DPRD Kota Metro Nomor:800/651/ DPRD/ 2007

tentang Persetujuan Rencana Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro

d. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota MetroLampung dengan PT.

Nolimax Jaya Nomor 20/KSAD-L/02/2007 ; Nomor: 167/PKS/NJ/2007

tentang Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro dan Pengelolaan Mall,

Ruko, Kios, dan Hamparan Beserta Fasilitas Penunjang Lainnya Di Atas

Lahan Tanah Seluas Kurang lebih 2,4 Hektar yang terletak Di Kota Metro

Lampung (Kawasan Niaga Metro Mega Mall)
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e. Addendum Atas Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Metro

Provinsi Lampung Dengan PT. Nolimax Jaya Nomor: 20/KSDD-

D/07/2009 ; Nomor: 267/PKS/NJ/2009 tentang Penataan Pembangunan

Pasar Kota Metro dan Pengelolaan Mall, Ruko, Kios dan Hamparan

Beserta Fasilitas Penunjangnya Diatas Tanah Seluas kurang lebih 2,53

Hektar Yang Terletak Di Kota Metro Lampung (Kawasan Niaga Metro

Mega Mall)

f. Surat DPRD Nomor: 030/222/DPRD/2009 tentang Persetujuan

Penghapusan Gedung dan Sebagian Jalan KH. Arsyad

g. Surat Walikota Metro Nomor: 800/69/07/2009 tanggal 2 November 2009

Tentang Penghentian Pembangunan

h. Surat DPRD Kota Metro nomor: 170/378/DPRD/2009 tentang

Rekomendasi agar PT. Nolimax Jaya menghentikan sementara semua

kegiatan yang menyangkut proses pembangunan Metro Mega Mall sampai

dengan pansus DPRD Kota Metro tentang Metro Mega Mall

menyelesaikan tugasnya.

i. Surat Seketariat Daerah Kota Metro Nomor: 005/67/D.12/2010 tanggal 25

Febuari 2010 Tentang Pemberhentian Pembongkaran

j. Kronologis Metro Mega Mall

III.5 Informan

Informan adalah orang-orang yang benar-benar terlibat atau mengalami proses

implementasi kebijakan penataan pembangunan pasar Kota Metro (kawasan niaga

metro mega mall). Informan ditentukan secara purposive (disengaja).
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Adapun informan yang telah diwawancarai adalah sebagai berikut:

Tabel 1:
Daftar Nama Informan Wawancara

No. Informan Unsur/Jabatan Tanggal Wawancara
1. Drg. Torry Duet

Irianto, MM, M. Kes
Asisten II Setda Kota
Metro

12 Maret 2010

2. Suciptanto Yudha Kepala Dinas Pasar Kota
Metro

12 Maret 2010,
5 Noveber 2010

3. Leonard Hutabarat, SH Ketua Bidang Pembinaan
dan Penataan Pedagang
Pasar Kota Metro

25 Januari 2010, 10
Maret 2010, 3 Mei
2010

4. Uzenda Lukman Perwakilan PT. Nolimax
Lampung

11 Mei 2010, 26 Mei
2010

5. Eni Bagian Marketing PT.
Nolimax Perwakilan
Lampung

14 Mei 2010

6. Fahmi Anwar Ketua Pansus DPRD
tentang Metro Mega
Malll

31 Mei 2010

7. Debora Pemilik Ruko 3 Mei 2010
8. Fifi Pemilik Ruko 3 Mei 2010
9. Abdul Rochman Ketua IKBP3 (Ikatan

Keluarga Besar Pedagang
dan Pekerja Pasar) Kota
Metro

10 Mei 2010

10. Tarmiji Seketaris IKBP3 (Ikatan
Keluarga Besar Pedagang
dan Pekerja Pasar) Kota
Metro

12 Mei 2010,
5 November 2010

11. Defi Pemilik Ruko 5 November 2010
Sumber: Data diolah peneliti tahun 2010

III.6 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data meliputi tiga tahapan, yaitu proses memasuki lokasi

penelitian (getting in), ketika berada di lokasi penelitian (getting along), dan tahap

pengumpulan data (logging the data). Tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut (Feriyanti, 2009:54-55):
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1. Proses Memasuki Lokasi Penelitian (Getting In)

Dalam tahap ini, untuk memasuki lokasi penelitian, peneliti melapor terlebih

dahulu kepada instansi yang terkait dengan membawa surat pegantar dari

universitas dan hal-hal lainnya yang sesuai dengan prosedur yang berlaku di

instansi tersebut.

2. Ketika Berada di Lokasi Penelitian (Getting Down)

Pada tahap ini peneliti mencoba untuk melakukan hubungan baik dengan para

informan, kemudian mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan.

3. Tahap Pengumpulan Data (Logging the Data)

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan di dalam penelitian ini

meliputi:

a) Observarsi

Nasution (Sugiyono, 2008:226) menyatakan bahwa observarsi adalah

dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh

melalui observarsi. Kemudian observarsi dapat diartikan sebagai teknik

yang digunakan dengan mengumpulkan data primer yang diperlukan

dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi

pembanguna Metro Mega Mall Tahap I yang dilakukan di area bekas

Taman Parkir. Peneliti mengamati secara langsung kegiatan dan para aktor

yang terlibat di dalam mengimplementasikan Kebijakan Penataan

Pembangunan Pasar Kota Metro (Pembangunan Kawasan Niaga Metro

Mega Mall).
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b) Wawancara

Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan

dengan fokus penelitian. Wawancara yang teraplikasi di dalam penelitian

ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara

(interview guide).

Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini  adalah tape

recorder dan catatan-catatan kecil dari peneliti. Dalam penelitian ini

informan yang diwawancarai adalah aktor-aktor yang terlibat ataupun

yang berkaitan dengan pengimplementasian kebijakan pembangunan

kawasan niaga Metro Mega Mall, yakni: Leonard Hutabarat, SH selaku

Ketua Bidang Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar Kota Metro,

Suciptanto Yudha, SH selaku Kepala Dinas Pasar Kota Metro, Uzenda

Lukman selaku Pimpinan PT. Nolimax Perwakilan Lampung, Eni selaku

Bagian Marketing PT. Nolimax Perwakilan Lampung, Debora dan Fifi

selaku Pemilik Ruko di Kawasan Pusar Perbelanjaan di Kota Metro, Abdul

Rohman, SH selaku Ketua IKBP3, Tarmiji selaku Seketaris IKBP3, Fahmi

Anwar selaku Ketua Panitia Khusus DPRD tentang Metro Mega Mall
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Gambar
Dokumentasi Peneliti Saat Sedang Mewawancarai Salah Satu Informan.

c) Dokumentasi

Teknik ini akan digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder

yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen

tertulis yang dimiliki oleh Dinas Pasar Kota Metro serta PT. Nolimax

mengenai kebijakan penataan pasar Kota Metro (Kawasan Niaga Metro

Mega Mall) yakni: (1) SK Walikota Metro Nomor: 173/KPTS/D.10/2007

tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dalam Rangka Rencana Penataan,

Pembangunan, Pasar Kota Metro Tahun 2007, (2) Surat Walikota Metro

kepada Ketua DPRD Kota Metro Nomor: 800/1228.1/ D.10/2007 tentang

Persetujuan Rencana Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro, (3) Surat

Persetujuan DPRD Kota Metro Nomor:800/651/ DPRD/ 2007 tentang

Persetujuan Rencana Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro, (4)

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota MetroLampung dengan PT.

Nolimax Jaya Nomor 20/KSAD-L/02/2007 ; Nomor: 167/PKS/NJ/2007

tentang Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro dan Pengelolaan Mall,

Ruko, Kios, dan Hamparan Beserta Fasilitas Penunjang Lainnya Di Atas
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Lahan Tanah Seluas Kurang lebih 2,4 Hektar yang terletak Di Kota Metro

Lampung (Kawasan Niaga Metro Mega Mall), (5) Addendum Atas

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Metro Provinsi Lampung

Dengan PT. Nolimax Jaya Nomor: 20/KSDD-D/07/2009 ; Nomor:

267/PKS/NJ/2009 tentang Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro dan

Pengelolaan Mall, Ruko, Kios dan Hamparan Beserta Fasilitas

Penunjangnya Diatas Tanah Seluas kurang lebih 2,53 Hektar Yang

Terletak Di Kota Metro Lampung (Kawasan Niaga Metro Mega Mall), (6)

Surat DPRD Nomor: 030/222/DPRD/2009 tentang Persetujuan

Penghapusan Gedung dan Sebagian Jalan KH. Arsyad, (7) Surat Walikota

Metro Nomor: 800/69/07/2009 tanggal 2 November 2009 Tentang

Penghentian Pembangunan, (8) Surat DPRD Kota Metro nomor:

170/378/DPRD/2009 tentang Rekomendasi agar PT. Nolimax Jaya

menghentikan sementara semua kegiatan yang menyangkut proses

pembangunan Metro Mega Mall sampai dengan pansus DPRD Kota Metro

tentang Metro Mega Mall menyelesaikan tugasnya., (9) Surat Seketariat

Daerah Kota Metro Nomor: 005/67/D.12/2010 tanggal 25 Febuari 2010

Tentang Pemberhentian Pembongkaran, (11) Kronologis Metro Mega Mall

III.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga

mudah dipahami, dan temuannya dapat dinformasikan kepada orang lain. Analisis

data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam pola,
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memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan

yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2008:244)

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik analisis data dengan model interaktif

yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi lagkah-langkah

sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verivikasi

(Sugiyono, 2008: 246-253).

a. Reduksi Data

Adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara di lapangan. Data yang

diperoleh dari hasil wawancara dianalisa melalui tahapan penajaman

informasi, penggolongan berdasarkan kelompoknya, pengarahan, atau

diarahkan dari arti data tersebut, membuang yang tidak perlu, dan

diorganisasikan dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-

kesimpulan dapat ditarik dan diverivikasi.

Pada penelitian ini peneliti melakukan pereduksian data seperti saat penulis

melakukan wawancara dengan informan banyak informasi yang diperoleh

penulis yang tidak berkaitan dengan penelitian, dalam tahap reduksi data hasil

wawancara yang tidak berkaitan dengan dengan fokus penelitian tersebut

dibuang, kemudian data diklasifikasikan.
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Pada proses pengklasifikasian juga masih mengalami kelebihan data, sehingga

terjadi pembuangan data yang dianggap tidak perlu, hingga pada akhirnya

ditemukan data yang benar-benar sesuai untuk menjawab fokus penelitian.

Oleh karena itu, selama penelitian penulis melakukan reduksi data secara terus

menerus.

b. Penyajian Data

Adalah penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Pada penelitian ini,

secara teknis data-data yang telah diorganisir ke dalam matriks analisis data

akan disajikan dalam bentuk teks  naratif. Penyajian data dilakukan dengan

cara mendiskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara

terhadap informan serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

c. Penarikan Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan terhadap responden kemudian

ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian atas dasar

informasi yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan disesuaikan dengan

kategori atau klasifikasi data yang telah ditentukan sebelumnya, atau sesuai

dengan fokus atau tinjauan pustaka.
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Bagan 2. Analisis Model Interaksi, Miles dan Huberman

Sumber : Sugiyono, 2008:247

III.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada penelitian ini pemeriksaan keabsahan data akan mengacu kepada kriteria-

kriteria sebagai berikut: kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.

Setiap kriteria ini menghendaki teknik pemeriksaan keabsahan data yang berbeda

satu dengan yang lain. Langkah-langkah tersebut secara lebih rinci ialah sebagai

berikut (Moleong, 2005:324-339).

a. Derajat Kepercayaan

Penerapan kriterium derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya

menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriterium ini

berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat

kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat

kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada

Data
Colection

Data
Reduction

Data Display

verifying
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kenyataan ganda yang sedang diteliti. Beberapa teknik yang digunakan untuk

memeriksa kredibilitas data hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi

yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Denzin (Moleong, 2005:330) membedakan empat macam triangulasi

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode,

penyidik, dan teori.

Untuk memeriksa kebenaran data peneliti menggunakan triangulasi

dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat

kepercayaan suatu informasi yang didapatkan dengan mewawancarai lebih

dari satu pihak informan, yakni dengan mewawancarai Dinas Pasar yang

diwakilkan oleh Ketua Bidang Pembinaan dan Penataan Pedagang selaku

perpanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan

pembangunan, PT. Nolimax Jaya selaku pihak pengembang yang

melaksanakan kebijakan pembangunan Metro Mega Mall, Ketua Pansus

DPRD tentang Metro Mega Mall serta para pedagang yang menjadi

sasaran pembangunan Metro Mega Mall. Selain triangulasi dengan

berbagai sumber, peneliti juga melakukan pendalaman dengan tehnik

pengumpulan data melalui observarsi dan dokumentasi.
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Salah satu contoh metode triangulasi dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Tabel 2:
Data Triangulasi mengenai Implementasi Kebijakan Penataan

Pembanguan Pasar Kota Metro (Pembangunan Kawasan Niaga
Metro Mega Mall) di Kota Metro

Objek
Penelitian

Wawancara Data Observarsi Kesimpulan

Implementasi
Pembangunan
Kawasan
Niaga Metro
Mega Mall

“Dalam
Implementasi
Pembangunan
Metro Mega
Mall ini banyak
persoalan yang
terjadi.
Sebenarnya
intinya itu
karena
sosialisasi
kurang, tidak
ada tempat
penampungan
pedagang, dan
masalah harga
dan isi PKS.
Makanya
terjadi aksi-aksi
damai dari
pedagang.
Untuk itu
dikeluarkan SK
dan surat
rekomendasi
untuk
menghentikan
pembangunan
metro mega
mall.”
(Fahmi Anwar,
Ketua Pansus
DPRD tentang
Metro Mega
Mall).

Perjanjian
Kerjasama
Antara
Pemkot Metro
dan PT.
Nolimax, Sk
Walikota dan
surat
rekomendasi
DPRD untuk
memberhentik
an
pembangunan
metro mega
mall sebagai
upaya
meredakan
polemik yang
terjadi di
masyarakat
penerima
sasaran
kebijakan.

Walaupun telah
ada Sk dan surat
rekomendasi
untuk
memberhentikan
pembangunan
Metro Mega
Mall,
pembangunan
Kawasan Niaga
ini tetap
berlangsung
hingga kini.

Implementasi
kebijakan
penataan
pembangunan
pasar Kota
Metro dengan
membangun
Kawasan
Niaga Metro
Mega Mall
berjalan
kurang baik,
dikarenakan
adanya
penolakan
pedagang dan
koordiasi dan
komunikasi
yang kurang
baik antara
pemerintah
dan
pengembang.

Sumber: Data Diolah Peneliti Tahun 2010
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2) Kajian Kasus Negatif

Dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak

sesuai dengan pola kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan

digunakan sebagai bahan pembanding (Feriyanti, 2009:58). Cara ini

ditempuh peneliti dengan cara mengumpulkan berita-berita di surat kabar

yang berhubungan dengan Implementasi Pembangunan Metro Mega mall

di Kota Metro. Hal ini dilakukan untuk menunjang kebenaran data, karena

bila tidak ada lagi yang berbeda atau bertentangan dengan temuan berarti

data yang ditemukan sudah dapat dipercaya

b. Keteralihan

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara

konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut

seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris

tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab

untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat

keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus

melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverivikasi tersebut.

Untuk melakukan keteralihan, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan

data kejadian empiris dalam konteks yang sama antara Dinas Pasar, PT.

Nolimax Jaya sebagai aktor pelaksana, dan para pedagang sebagai sasaran

kebijakan.
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c. Kebergantungan

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti

tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data.

Peneliti seperti ini perlu di uji dependability nya, dan untuk mengecek apakah

hasil penelitian ini benar atau tidak, peneliti selalu mendiskusikannya dengan

pembimbing. Setahap demi setahap data-data yang dihasilkan di lapangan

dikonsultasikan dengan pembimbing.

d. Kepastian

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan,

sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Kepastian yang

dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil

penelitian oleh banyak orang maka hasil penelitian tidak bersifat subjektif lagi,

tapi sudah objektif.

Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses

yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada.

Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap

seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal-

usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilain derajat ketelitian

serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data. Bila hasil

pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut memenuhi

kriteria yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan bahwa hasil penelitian

dapat digantungkan pada keandalan peneliti.


