
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bertipe 

deskriptif. Dasar yang menjadi pertimbangan menggunakan tipe penelitian 

kualitatif dikarenakan penulis ingin mengungkap penyebab terjadinya disfungsi 

jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung dan mengkaji secara detail bagaimana 

tindakan yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota, Kota Bandar Lampung untuk 

mengatasi masalah disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung. Penelitian 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara 

dilakukan penulis kepada informan yang telah ditentukan, kemudian penulis juga 

melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek yang diteliti yaitu 

pengamatan terhadap para pengguna trotoar dan pegawai di Dinas Tata Kota, 

Kota Bandar Lampung, penulis mengamati bagaimana perilaku para pengguna 

trotoar baik yang sudah menggunakan trotoar secara tepat guna ataupun yang 

sudah menyalahgunakan fungsi trotoar menjadi tempat aktivitas yang lain, dan 

bagaimana sikap para pegawai Dinas Tata Kota, Kota Bandar Lampung untuk 

mengatasi masalah disfungsi jalur pedestrian. Untuk dokumentasi, penulis 

mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian yang 

sedang dilakukan. Hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah 
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diperoleh penulis kemudian disajikan dan dikembangkan dalam bentuk tulisan 

serta dilakukan pembahasan dengan teori yang telah ditetapkan. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian identik dengan adanya batasan 

masalah. Kegunaan fokus penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu supaya 

penelitian lebih terfokus kepada masalah penelitian sehingga pelaksanaan 

penelitian tidak melebar. Adapun fokus penelitian kualitatif berdasarkan pada 

grand tour (penelitian pendahuluan), pengamatan lapangan, dan kajian literatur 

yang berhubungan dengan setting lapangan. Tanpa adanya fokus penelitian ini, 

peneliti bisa terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Oleh 

karena itu, fokus penelitian memegang peranan sangat penting dalam memandang 

dan mengarahkan peneliti. Menurut Moleong (2013: 94), 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. Berdasarkan hasil prariset yang telah dilakukan penulis, 

fokus dalam penelitian ini adalah: 

1. Penyebab terjadinya disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung 

melalui empat variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, variabel 

tersebut yaitu:  

Fokus penelitian di atas dengan menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota 

Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan di Wilayah 

Kota Bandar Lampung menggunakan variabel implementasi kebijakan yang 

dikemukakan oleh George Edward III yaitu: 
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a) Komunikasi yaitu berkaitan dengan cara berkoordinasi yang dilakukan 

oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi Peraturan Wali Kota 

Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan di 

Wilayah Kota Bandar Lampung untuk mengatasi masalah disfungsi jalur 

pedestrian di Kota Bandar Lampung. Tolak ukur dari koordinasi tersebut 

dapat dilihat dari: 

1. Kegiatan rapat atau adanya pertemuan berupa dialog bersama antar 

instansi pelaksana yang rutin dilaksanakan pada waktu tertentu untuk 

membahas masalah disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar 

Lampung 

2. Pemahaman masyarakat mengenai adanya Peraturan Wali Kota Nomor 

100 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan di Wilayah 

Kota Bandar Lampung untuk mengatasi masalah disfungsi jalur 

pedestrian di Kota Bandar Lampung melalui kegiatan sosialisasi 

kebijakan tersebut pada jangka waktu tertentu oleh instansi pelaksana 

b) Sumberdaya dalam hal ini yaitu ketersediaan sumberdaya manusia, 

sumberdaya finansial, dan sarana serta prasarana kerja. Sumberdaya 

manusia meliputi kesediaan instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas 

Tata Kota, Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan Peraturan Wali 

Kota Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan di 

Wilayah Kota Bandar Lampung untuk mengatasi masalah disfungsi jalur 

pedestrian di Kota Bandar Lampung sesuai dengan tujuan/sasaran yang 

terdapat pada kebijakan tersebut. Sumberdaya finansial meliputi 

ketersediaan anggaran dalam melaksanakan Peraturan Wali Kota Nomor 
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100 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan di Wilayah 

Kota Bandar Lampung untuk mengatasi masalah disfungsi jalur pedestrian 

di Kota Bandar Lampung. Sumberdaya berupa sarana dan prasarana kerja 

meliputi ketersediaan barang-barang yang menjadi fasilitas dalam 

melaksanakan Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2011 tentang 

Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan di Wilayah Kota Bandar Lampung 

untuk mengatasi masalah disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar 

Lampung. 

c) Disposisi yaitu berkaitan dengan sikap para pegawai di Dinas Tata Kota, 

Kota Bandar Lampung yang bersedia atau menolak dalam melaksanakan 

Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan 

Bagian-bagian Jalan di Wilayah Kota Bandar Lampung untuk mengatasi 

masalah disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung 

d) Struktur birokrasi yaitu berkaitan dengan pembagian tanggungjawab 

berdasarkan wilayah kewenangan antar sesama pegawai dan instansi 

pelaksana dalam melaksanakan Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 

2011 tentang Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan di Wilayah Kota Bandar 

Lampung untuk mengatasi masalah disfungsi jalur pedestrian di Kota 

Bandar Lampung 

 

2. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota, Kota Bandar 

Lampung untuk mengatasi masalah disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar 

Lampung 
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C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Tata Kota, Kota Bandar Lampung 

yang beralamat di Jalan Dr. Susilo No. 2, Bandar Lampung dan lokasi kantornya 

bertempat di Gedung Sai Batin Lantai 2, Komplek Kantor Wali Kota Bandar 

Lampung. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu 

instansi pemerintahan yang berwenang untuk melakukan penataan ruang kota dan 

mengawasi pelaksanaan tata ruang Kota Bandar Lampung. Dalam kegiatan 

penelitian, lokasi wawancara dan observasi serta dokumentasi dilakukan penulis 

di ruang Kasubbag Umum dan di ruang tunggu yang terdapat pada kantor Dinas 

Tata Kota, Kota Bandar Lampung. Kemudian untuk wawancara kepada 

masyarakat dilakukan penulis di pinggir jalan, di sepanjang trotoar, di depan 

tambal ban dan di tempat berjualan para pedagang kaki lima. Masyarakat yang 

dijadikan informan dipilih penulis secara acak.  

 

D. Jenis dan Sumber Data 

 

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil pengukuran 

atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata 

atau citra. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan 

atau obyek penelitian. Penentuan informan kunci tidak hanya didasarkan atas 

keterwakilan sampel tetapi ditentukan oleh dua hal pokok yakni good informant 

dan keterlibatan (Tresiana 2013: 86).  
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Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah : 

a) Bapak Joko Sulistio, ST selaku Kasubbag Penyusunan Program, 

Monitoring dan Evaluasi Dinas Tata Kota, Kota Bandar Lampung 

b) Bapak Nofy Nurmanysah, ST selaku Staf Sekretariat Dinas Tata Kota, 

Kota Bandar Lampung 

c) Ibu Herlinawati, SH selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas 

Tata Kota, Kota Bandar Lampung 

d) Ibu Ilmah Nahlani, ST selaku Staf Perencanaan Dinas Tata Kota, Kota 

Bandar Lampung 

e) Bapak Mulki, ST selaku Kasi Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Bandar Lampung 

f) Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima. Penulis memilih 

pedagang kaki lima karena merekalah yang menjadi salah satu penyebab 

terjadinya disfungsi jalur pedestrian. Penulis berkata demikian karena 

para pedagang kaki lima ini melakukan aktivitas perekonomian di atas 

trotoar yang semestinya sudah menjadi hak pedestrian 

g) Masyarakat yang menjadi pedestrian. Penulis memilih para pedestrian 

karena memang merekalah yang paling merasakan dampak terjadinya 

disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung sehingga terkadang 

membuat para pedestrian mengalah turun dari trotoar dan berjalan di 

jalan raya yang dapat mengancam keselamatan diri mereka sendiri 

 

2. Data Sekunder adalah data yang diperlukan dalam penelitian untuk 

melengkapi informasi dari data primer. Data sekunder merupakan sumber data 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 
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orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013: 225). Data sekunder diperoleh 

dan dikumpulkan melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

pedestrian seperti perundang-undangan, dokumen perencanaan pedestrian di Kota 

Bandar Lampung, dan dokumen rencana strategis Dinas Tata Kota Bandar 

Lampung. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap 

sebagai berikut: 

1. Proses memasuki lokasi penelitian 

Penulis harus meminta surat pengantar jurusan terlebih dahulu, kemudian penulis 

mengurus surat ke dekan dan selanjutnya penulis mengurus surat ke Kesbangpol 

Kota Bandar Lampung Setelah itu barulah penulis mendatangi lokasi utama 

penelitian yang berhubungan dengan penelitian yaitu di Kantor Dinas Tata Kota 

Bandar Lampung untuk memperoleh berbagai informasi dan gambaran tentang 

penyebab disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung dan tindakan Dinas 

Tata Kota, Kota Bandar Lampung untuk mengatasi masalah disfungsi jalur 

pedestrian di Kota Bandar Lampung 

 

2. Ketika berada di lokasi penelitian (getting along) 

Penulis berusaha melakukan hubungan secara pribadi yang akrab dan ramah 

dengan subjek penelitian yaitu para pegawai di Dinas Tata Kota Bandar Lampung. 

Langkah pertama yang dilakukan penulis yaitu mengenalkan diri terlebih dahulu, 

bahwa penulis adalah mahasiswa Unila jurusan Ilmu Administrasi Negara, dan 

meminta izin untuk melakukan penelitian di Dinas Tata Kota Bandar Lampung. 
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Setelah itu penulis mencari informasi terkait penelitian dan berbagai sumber data 

yang lengkap serta berusaha menangkap makna inti dari berbagai informasi yang 

diterima dan fenomena yang diamati. 

 

3. Pengumpulan data (logging in data) 

Penulis melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan berdasarkan 

fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik atau prosedur yang 

digunakan dalam pengumpulan data primer maupun sekunder dilakukan dengan 

suatu penelitian yang seksama yaitu dengan cara: 

a. Observasi atau pengamatan yaitu pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung secara sistematis terhadap objek penelitian dan 

mencatat gejala-gejala yang diteliti yang berhubungan dengan Disfungsi Jalur 

Pedestrian di Kota Bandar Lampung, sehingga diperoleh fakta-fakta yang 

jelas. 

b. Wawancara, yaitu berkomunikasi langsung dengan melakukan tanya jawab 

kepada informan untuk mendapatkan keterangan dalam penelitian, 

berdasarkan indikator penelitian yang telah ditentukan. 

c. Dokumentasi yaitu melihat dan mempelajari dokumen-dokumen atau catatan 

yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Penggunaan teknik ini 

bertujuan untuk mempelajari dokumen, laporan, dan catatan, serta buku 

referensi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Disfungsi 

Jalur Pedestrian di Kota Bandar Lampung. Sumber data sekunder dalam 

penelitian ini berupa undang-undang atau peraturan, surat-surat keputusan, 

arsip-arsip, laporan kegiatan, dan foto-foto di lapangan yang berkaitan dengan 

tema penelitian. 
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Beberapa dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1. Daftar Dokumen-Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian 

 

No Dokumen-Dokumen Substansi 

1. Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 10 Tahun 2011 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Tahun 2011-2030 

Berisi tentang informasi Rencana Tata 

Ruang Wilayah 

2. Peraturan Wali Kota Nomor 100 

Tahun 2011 tentang Pemanfaatan 

Bagian-bagian Jalan di Wilayah Kota 

Bandar Lampung 

Berisi tentang bagaimana cara 

pemanfaatan dan alih fungsi trotoar yang 

tepat 

3. Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Tata Kota, Kota Bandar Lampung 

Berisi tentang program kerja dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

Dinas Tata Kota, Kota Bandar Lampung 

4. Perencanaan Pedestrian di Kota 

Bandar Lampung 

Berisi tentang konsep pedestrian 

5. LAKIP Dinas Tata Kota, Kota Bandar 

Lampung tahun 2013-2014 

Berisi tentang laporan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

kegiatan 

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti dari Dinas Tata Kota, Kota Bandar Lampung, Juli 

2015 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul. Penulis memilih dan 

mengelompokkan data menurut jenisnya kemudian diolah dengan metode 

deskriptif yaitu suatu analisis yang berusaha menggambarkan gambaran secara 

rinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan dan disajikan dalam bentuk 

tabel dan disertakan pembahasannya. Teknik analisis data penelitian 

menggunakan metode deskriptif kualitatif maka teknik analisa data melalui tiga 

tahapan, yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reduction), yaitu membuat rangkuman, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 
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polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

pengertian yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus 

selama proses penelitian berlangsung. Selanjutnya membuat ringkasan, 

mengkode, menelusuri tema, membuat gugusan-gugusan dan menulis memo.  

Pada tahapan ini, penulis memilah-milah mana data yang berkaitan dan 

dibutuhkan dalam penelitian Disfungsi Jalur Pedestrian di Kota Bandar 

Lampung dan mana yang bukan. Kemudian penulis memisahkan data yang 

tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan 

Disfungsi Jalur Pedestrian di Kota Bandar Lampung.  

 

2. Penyajian Data (Data Display), merupakan sekumpulan informasi tersusun 

yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara 

keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan 

flowchart. Dengan begitu maka data akan lebih terorganisasikan, tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian 

data dilakukan dengan cara memaparkan hasil temuan dalam wawancara 

terhadap informan yang memahami terkait disfungsi jalur pedestrian di Kota 

Bandar Lampung. 

 

3. Penarikan Kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisis 

data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang 

telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan adanya 

kesimpulan penulis akan terasa sempurna kerena data yang dihasilkan benar-
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benar maksimal. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif 

yang mendeskripsikan mengenai disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar 

Lampung. 

 

Berikut ini adalah gambar dari analisis data model interaktif menurut Miles 

dan Huberman. Gambar tersebut akan memberikan gambaran bahwa dalam 

melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan 

pengambilan data, proses akan berlangsung secara terus menerus sampai data 

yang ditemukan sudah jenuh. 

 

Gambar 3.1. Analisis Data Model Interaktif 

Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 246) 

 

Dengan melalui langkah-langkah di atas diharapkan penelitian ini dapat 

memberi hasil akhir yang maksimal terhadap penelitian yang nantinya akan 

disajikan. 

 

 



49 

G. Teknik Keabsahan Data 

 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut 

Moleong (2007: 324), mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:  

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data  

Kriteria ini berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga 

tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan 

derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh penulis 

pada kenyataannya ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan 

diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:  

a. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain (Moleong, 2007: 330). Triangulasi berupaya untuk mengecek 

kebenaran data dan membandingkan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. 

Menurut Denzin dalam Moleong (2007: 330) triangulasi terdiri dari Triangulasi 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi 

metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data 

dengan metode yang sama. 

 

b. Kecukupan referensial 

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-

catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan 
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patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan 

referensial ini penulis lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan 

dengan penelitian, baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan 

rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis data. 

 

2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data  

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan 

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan 

konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai 

lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan 

konteks antara pengirim dan penerima. Penulis mendeskripsikan atau 

memaparkan data yang telah diperoleh, baik berupa hasil wawancara, hasil 

observasi maupun dokumentasi secara transparan dan menguraikannya secara 

rinci. 

 

3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan  

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang 

nonkualitatif. Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan 

terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi penulis tidak melakukan 

proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Penulis seperti ini 

perlu diuji dependabilitynya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini 

benar atau tidak, maka penulis selalu mendiskusikannya dengan pembimbing.  

 

4. Kepastian Data 

Menguji kepastian (comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi 
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hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang 

cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya.  

 

 

 

 

 

 


