
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 
 
 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 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 memanfaakan berbagai meode alamiah 

(Moleong, 2007:6). Creswell dalam Herdiansyah (2010:8) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan 

untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan 

menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan 

melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan 

dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari penulis. 

Peneliti menggunakan tipe penelitian tersebut karena peneliti ingin menganalisis  

bagaimana perilaku, tindakan, dan peranan dari masing-masing stakeholder dalam 

pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung khususnya di Bukit 

Sukamenanti, berdasarkan prinsip-prinsip good governance. 
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B. Fokus Penelitian  

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, dalam meneliti terdapat beberapa 

hal yang harus diperhatikan yaitu masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan 

batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dalam 

pembatasan ini penelitian akan terfokus untuk memahami masalah – masalah yang 

menjadi tujuan penelitian. Menurut Moleong, fokus penelitian sangat penting dalam 

suatu penelitian yang bersifat kualitatif. Fokus penelitian dimaksudkan untuk 

membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data 

yang relevan dan mana data yang tidak relevan, agara tidak dimasukkan ke dalam 

sejumlah data yang sedang dikumpulkan, walaupun data tersebut menarik. 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: 

1. Penerapan prinsip-prinsip good governance oleh masing-masing pemangku 

kepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Bukit 

Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Sedarmayanti 

(2009) menyebutkan bahwa ada empat prinsip utama dalam pelaksanaan good 

governance, yaitu: 

a) Akuntabilitas (pertanggunggugatan) politik, terdiri dari: 

Pertama, pertanggunggugatan politik, yakni adanya mekanisme 

penggantian pejabat atau penguasa secara berkala di lingkungan BPPLH 

Kota Bandar Lampung, dan adanya definisi dan penanganan yang jelas 

terhadap pelanggaran kekuasaan di bawah kerangka penegakkan hukum. 

Kedua, pertanggunggugatan publik, yakni adanya pembatasan dan 

pertanggungjawaban tugas yang jelas. Hal ini ditandai dengan adanya 



42 
 

pertanggungjawaban dari BPPLH, swasta dan LSM kepada masyarakat 

umum (publik).  

b) Transparansi (keterbukaan) dapat dilihat dari 3 aspek: (1) adanya 

kebijakan terbuka terhadap pengawasan, (2) adanya akses informasi 

sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, 

(3) berlakunya prinsip check and balance antar lembaga eksekutif dan 

legislatif. Dalam penelitian ini, transparansi ditandai dengan kebijakan 

lingkungan hidup yang dapat diawasi oleh swasta, LSM maupun 

masyarakat, selanjutnya bagaimana ketersediaan informasi kepada publik 

terkait pelaksanaan kebijakan oleh BPPLH. Selain itu, dilihat pula 

mekanisme check and balance BPPLH dengan badan legislatif. 

c) Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam 

pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, 

juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai 

lebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. 

Dalam penelitian ini, partisipasi dipahami sebagai sejauh mana 

keterlibatan swasta, LSM dan masyarakat dalam proses menjalankan 

kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung 

mulai dari formulasi, pengawasan dan evaluasi. Dilihat pula bagaimana 

pemerintah mendorong pihak-pihak lain untuk melibatkan diri dalam 

proses kebijakan tersebut. 

d) Supremasi hukum aparat birokrasi, dalam penelitian dimaknai kejelasan 

hukum yang mengakur hubungan antar aktor good governance dalam 
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upaya penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandar 

Lampung. Persyaratan konsep supremasi hukum adalah: 

1) Supremasi hukum: tindakan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini 

BPPLH Kota Bandar Lampung harus memiliki dasar hukum, bukan 

sebatas tindakan sepihak. 

2) Kepastian hukum: adanya kejelasan hukum dalam mengatasi masalah 

yang ada terkait pengelolaan lingkungan hidup, dan peraturan yang 

ada tidak saling bertentangan. 

3) Hukum yang responsif: hukum harus mampu menyerap aspirasi segala 

pihak, baik swasta, LSM maupun masyarakat serta tidak 

mementingkan pihak tertentu. 

4) Penegakkan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif: adanya 

upaya penegakkan sanksi dengan mekanisme yang jelas dan tidak 

tebang pilih dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di 

Kota Bandar Lampung. 

5) Independensi peradilan: yakni prinsip yang melekatkan efektivitas 

peradilan sebagai syarat penting perwujudan rule of law terkait 

penegakkan sanksi pelanggaran lingkungan hidup. 

 

C. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dalam Moleong (2007:128) merupakan tempat dimana peneliti 

melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang 

sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data 

penelitian yang akurat. 
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Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja, yaitu Bukit 

Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Selain itu, penelitian 

juga dilakukan di Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup 

(BPPLH) Kota Bandar Lampung serta LSM terkait, yaitu Wahana Lingkungan 

Hidup (Walhi) Lampung. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan :  

1) Bukit Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung merupakan 

salah satu dari 11 bukit yang masih tersisa di Kota Bandar Lampung. 

Kenyataannya, keberadaan Bukit Sukamenanti terancam karena adanya 

aktivitas penambangan yang dilakukan oleh warga. Isu terkait Bukit 

Sukamenanti juga banyak menjadi perhatian media massa dan juga LSM. 

2) Kota Bandar Lampung, pada tahun 2008 menurut data dari Walhi terdapat 33 

bukit, akan tetapi jumlahnya menyusut pada tahun 2014 menjadi 11 bukit 

saja. Sebagian besar bukit yang hilang diakibatkan oleh penggerusan yang 

sesungguhnya melanggar peraturan. 

3) Adanya keterlibatan berbagai pihak dalam isu Bukit Sukamenanti, 

diantaranya pemilik lahan, pekerja, LSM yang mendukung maupun 

menentang penggerusan bukit, juga pemerintah serta swasta. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data/keterangan/informasi yang diperlukan, maka Teknik 

pengumpulan data yang  digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Observasi (pengamatan)  

Pengamatan digunakan untuk untuk mendapatkan data–data primer yang berupa 

deskripsi faktual, cermat dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan 

manusia dan situasi sosial, serta konteks dimana kegiatan itu terjadi dan 

berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati 

kegiatan yang dilakukan warga sekitar di Bukit Sukamenanti, terutama terkait 

penambangan, selain itu juga diamati tindakan yang diambil masing-masing pihak 

terkait dalam mencegah penggerusan di Bukit Sukamenanti. 

2. Wawancara Mendalam (in depth interview)  

Wawancara mendalam dilakukan dengan baik secara tersktruktur dengan 

mengunakan panduan wawancara (interview guaide), maupun wawancara bebas 

(tidak terstruktur) bersamaan dengan observasi, instrument yang digunakan untuk 

melakukan wawancara ini adalah tape recorder, yang dilengkapi juga dengan 

catatan–catatan kecil peneliti. Informan dalam penelitian ini antara lain: 

Tabel 2 Data Informan 
No. Informan 
1 Sekretaris Badan Pengelolaaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) 

Bandar Lampung 
2 Kepala Bidang Pertambangan dan Energi Badan Pengelolaaan dan 

Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Bandar Lampung 
3 Direktur Eksekutif Walhi Lampung 
4 Pemilik Lahan Penambangan di Bukit Sukamenanti 
5 Pekerja Penambangan di Bukit Sukamenanti 
6 Warga Sekitar Bukit Sukamenanti 

Sumber: diolah peneliti, 2015 

3. Dokumen dan Studi Kepustakaan  

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat informasi 

tertentu yang bersumber dari dokumen–dokumen seperti surat–menyurat, 

peraturan pemerintah, penelitian sebelumnya, atau yang diperoleh dari sumber 
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tertulis yang terdapat dalam berbagai referensi buku, surat kabar dan lain 

sebagainya. Sumber data ini merupakan berbagai dokumen yang ada 

hubungannya dengan apa yang hendak diteliti oleh peneliti. 

Tabel 3 Daftar Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian 
No  Nama Dokumen  Substansi  
1 Peraturan Walikota Bandar Lampung 

Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Badan 
Pengelolaan dan Pengendalian 
Lingkungan Hidup Kota Bandar 
Lampung 

Berisi tentang kedudukan, tugas 
pokok, fungsi dan susunan organisasi 
BPPLH Kota Bandar Lampung. 

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup  

Berisi tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup di Indonesia 

3 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 
Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 
Bandar Lampung Tahun 2011-2030 

Berisi tentang pengelolaan tata ruang 
wilayah dan larangan penggerusan 
bukit di Kota Bandar Lampung 

4 Peraturan Daerah Kota Madya Daerah 
Tingkat II Bandar Lampung Nomor 7 
Tahun 1988 tentang Ketentuan 
Pengelolaan serta Pengaturan 
Penggunaan Lereng, Bukit, Gunung 
dalam Wilayah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Bandar Lampung 

Berisi tentang pengelolaan dan 
penggunaan bukit di Kota Bandar 
Lampung 

5 Dokumen Wahana Lingkungan Hidup 
(Walhi) Lampung 

Berisi tentang Anggaran Dasar 
(AD/ART), Profil Walhi Lampung dan 
informasi kegiatan lainnya 

Sumber: diolah peneliti, 2015 

 

E. Analisis Data  

Teknik analisis data diarahkan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan 

pada proposal. Pada penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif 

menurut Milles dan Huberman (1992:148) dengan menggunakan tiga komponen 

analisis, yaitu: 
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1. Reduksi Data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan–catatan tertulis lapangan. Data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian 

kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan 

lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal–hal pokok, difokuskan pada hal –hal 

yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berjalan terus 

menerus selam proses penelitian berlangsung.  

Dalam  penelitian ini, peneliti memilih dan menyeleksi serta merangkum data yang 

diperoleh dari hasil wawancara kepada informan dan observasi lapangan, dan 

memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip 

good governance oleh masing-masing pemangku kepentingan (stakeholders) 

dalam pengelolaan lingkungan hidup di Bukit Sukamenanti, Kecamatan 

Kedaton, Kota Bandar Lampung. Peneliti juga melakukan pengecekan 

keabsahan data melaui triangulasi sumber dengan membandingkan dan 

mengecek data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan 

dokumentasi yang didapat. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.  

2. Penyajian Data  

Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Pada 
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dasarnya penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang 

hasil penelitian.  

Pada penelitian ini, penyajian yang digunakan pada data yang telah direduksi 

yaitu disajikan delam bentuk teks naratif yang didukung oleh dokumen-

dokumen, tabel data, foto maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.  

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi  

Verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu 

sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama pengumpulan data. 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan 

observasi, wawancara serta dokumentasi hasil penelitian. 

Kesimpulan yang diberikan akan mampu memberikan gambaran penerapan 

prinsip-prinsip good governance oleh masing-masing pemangku kepentingan 

(stakeholders) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Bukit Sukamenanti, 

Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung serta kendala-kendala yang 

terjadi. 

F. Teknik Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas 

dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dikatakan valid atau 

sah apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji keabsahan data dalam 
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penelitian kualitatif meliputi: uji credibility (derajat kepercayaan), transferability, 

dependability, dan  confimability.  

1. Derajat Kepercayaan (Credibilitiy)  

Derajat kepercayaan mempertunjukkan bahwa hasil-hasil penemuan dapat 

dibuktikan dengan cara peneliti melakukan pengecekkan dalam berbagai 

sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari 

elemen yang berbeda. Selain mengunakan triangulasi dengan berbagai sumber 

informan, peneliti juga melakukan pendalaman dengan teknik pengumpulan 

data melalui obeservasi dan dokumentasi. Adapun untuk memeriksa derajat 

kepercayaan (credibility) peneliti menggunakan uji kredibilitas, sebagai 

berikut: 

a. Triangulasi 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk triangulasi sumber, 

dimana peneliti membandingkan data hasil wawancara kepada sumber yang 

berbeda (informan yang berbeda), kemudian dikategorisasikan mana 

pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana yang 

spesifik. Peneliti melakukan triangulasi hasil wawancara dengan BPPLH 

Kota Bandar Lampung, pemilik lahan penambangan, serta LSM terkait. 

b. Pengecekan Sejawat 

Pengecekan sejawat dilakukan dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan 

sejawat mengenai hal-hal penting yang diperlukan dalam penelitian ataupun 

kekurangannya, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat lebih baik.  
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c. Kecukupan Referensial 

Kecukupan referensial dalam penelitian ini dilakukan dengan cara  

mengumpulkan berbagai baham-bahan, catatan-catatan, atau rekaman-

rekaman yang berhubungan dengan penelitian  untuk menguji kembali data 

yang ada. 

2. Pengujian Transferability (Keteralihan)  

Pengujian Transferability atau keteralihan data berkenaan dengan hingga 

mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. 

Transferability akan tercapai bila pembaca memperoleh gambaran yang 

sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu hasil penelitian dapat 

diberlakukan, maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas 

(Faisal dalam Sugiyono, 2014:374). Oleh karena itu, supaya orang lain 

memahami hasil penelitian ini, maka peneliti dalam menyajikan laporan ini 

akan memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis dan dapat dipercaya.  

3. Teknik Memeriksa Kebergantungan (Dependabelity) 

Pada penelitian kualitatif untuk uji kebergantungan dilakukan dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering 

terjadi peneliti tidak melakukan penelitian di lapangan, tetapi bisa 

memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya, dan untuk 

mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti 

mendiskusikannya dengan pembimbing. Pengujian dependanbility dalam 
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penelitian ini dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan 

aktivitas peneliti  dalam melakukan penelitian.  

4. Kepastian (Confirmability) 

Objektif dalam pengertiannya berarti dapat dipercaya, faktual, dan dapat 

dipastikan. Dalam penelitian kualitatif, konsep objektif bukan ditekankan 

pada orang melainkan pada data yang diperoleh melalui validitas kepastian. 

Uji kepastian yang dilakukan adalah dengan mengadakan seminar yang 

dihadiri oleh rekan sejawat beserta pembimbing. 

 

 


