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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

 

A. Tipe  dan  Pendekatan  Penelitian  

 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian  dengan pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan metode Deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada 

penemuan fakta-fakta (fact-finding) sebagaimana keadaan sebenarnya dilokasi 

penelitiaan. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong. 2010:6). 

 

Sementara itu Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 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 alamiah. 
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Dari beberapa definisi yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa suatu penelitian 

kualitatif dimaksudkan suatu penelitian yang dilakukan secara deskriptif untuk 

memahami suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. 

 

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif peneliti bermaksud untuk melakukan 

pemaparkan mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu 

mendeskripsikan kejadian empiris mengenai dampak yang sebenarnya dalam 

pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 yang merupakan 

kebijakan untuk penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung. 

B. Fokus Penelitan 

Menurut Sugiyono (2011:207), batasan masalah dalam penelitian kualitatif 

dinamakan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Pentingnya 

fokus pada penelitian kualitatif adalah untuk membatasi studi dan membatasi bidang 

inquiry. Tanpa adanya fokus penelitian maka peneliti akan terjebak pada 

melimpahnya data yang diperoleh dilapangan karena itulah fokus penelitian 

dipandang sangat penting untuk memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. 

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis perumusan atau formulasi kebijakan publik dengan model sistem ini, 

mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output  dari sistem 

politik. Dimana analisis proses inkremental adalah Model ini melihat bahwa 

kebijakan pubik merupakan variasi ataupun kelanjutn kebijakan di masa lalu. Model 
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ini dapat dikatakan model pragmatis atau praktis. Pendekatan ini diambil ketika 

pengambil kebijakan berhadapan dengan keterbatasan waktu, ketersedian innformasi, 

dan kecukupan dana untuk melakukan evaluasi kebiakan secara komperhensif. 

Sementara itu, pengambil kebijakan dihadapkan ada ketidakpastian yang muncul di 

sekelilingnya. Pilihannya adalah melanjutkan kebiajakan di masa lalu dengan  

beberapa modifikasi seperlunnya  yang akan datang. Proses Perumusan 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung  Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung ini dapat dilihat dari 

Proses perumusan kebijakan secara umum dapat di gambarkan secara sederhana 

dalam urutan proses kebijakan menurut Nugroho  , yaitu  : Isu kebijakan ; tim 

Perumus kebijakan ;dan Proses publik.  

2. Tahap penetapan (adopsi) kebijakan merupakan tahap untuk menentukan 

pilihan kebijakan melalui dukungan para stakeholders atau pelaku yang 

terlibat. (Nuggroho , 2008 :398 )  penetapan kebijakan di lihat dari tahap 

keputusan Eksekutif dan proses Legislasi ( Draff RUU / RaPerda , pengajuan 

lembaga Legeslatif , Panitia khusus Lembaga Legeslatif , dan Persetujuan 

Legeslatif ) .  

 

C. Lokasi Penelitian 

 Lokasi yang di ambil dalam penelitian ini di tentukan dengan sengaja 

(purposive). lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian 

dalam melihat fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang di 

teliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dengan 
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mempertimbangkan hal di atas dan membatasi penelitian, maka penelitian ini akan di 

lakukan di Kota Bandar Lampung. Beberapa alasan yang menjadi dasar pemilihan 

lokasi ini adalah sebagai berikut : Pertama,  Karena masih tumpang tindih nya perda 

RTRW di  kota Bandar Lampung. Kedua, Karena kota Bandar Lampung merupakan 

pusat perkotaan yang menjadi aktifitas ekonomi di Provinsi Lampung.  

D. 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 penelitian untuk mengumpulkan 

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

sekunder . 

 

1.  Data Primer 

Data Primer yaitu merupakan kata-kata dan tindakan (informan), serta 

peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan   

penelitian, dan merupakan hasil pengumpulan penelitian sendiri 

selama berada dilokasi penelitian. Data primer merupakan data yang 

diperoleh secara langsung dari respon penelitian, baik dari obeservasi, 

wawancara maupun dokumentasi sertacatatan lapangan peneliti yang  

relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai  

Perumusan dan Penetapan Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 



45 

 

10 Tahun 2011. Data primer dalam penelitian ini meliputi : Hasil 

wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Perumusan dan 

Penetapan Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 

yakni : 

a) Kepala  Sub Bidang  Tata Ruang  dan Lingkungan Hidup Bappeda  

b) Kepala Seksi Evaluasi Rencana dan Pengembangan Kota Dinas 

Tata Kota Bandar Lampung  

c) Staf Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung  

d) Sekretaris Pansus,Anggota Pansus DPRD,Kepala Bagian Risalah 

dan Perundangan 

 

             2. Data Sekunder 

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 berkaitan tentang tata ruang wilayah di kota Bandar 

Lampung serta foto-foto yang berkaitan dengan penelitian, adapun 

dokumen-dokumen yang didapatkan peneliti berupa :  

a) Naskah Akademik Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Bandar 

Lampung,  

b) Ranperda RTRW Kota Bandar Lampung,  

c) Perda RTRW Kota Bandar Lampung serta  
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d) Tata Tertib dan Risalah Persidangan Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Bandar Lampung dan Peraturan Menteri lainnya.  

e) Proses penetapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 

10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar 

Lampung terdiri dari Penyampaian Pemandangan Umum Setiap 

Fraksi DPRD Kota Bandar Lampung terhadap Ranperda Kota 

Bandar Lampung Tentang RTRW Tahun 2011-2030, Nota 

Jawaban Walikota Bandar Lampung, Laporan Pembahasan Panitia 

Khusus DPRD Kota Bandar Lampung terhadap Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 dan 

Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda RTRW Kota Bandar 

Lampung. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menurut Tresiana (2013:87) merupakan suatu hal yang 

penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan 

data yang diperlukan. Adapun prosedur pengumpulan data yang utama dipakai adalah 

observasi 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Wawancara mendalam 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yaitu 

mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber-

sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan 

dengan perumusan dan penetapan kebijakan Peraturan Daerah  Nomor 

10 tahun 2011 di Kota Bandar Lampung terhadap dampak yang 

muncul terutama terhadap kondisi sosial ekonominya. Adapun data 

yang diperlukan didalam pelaksanaan wawancara adalah data primer. 

Data primer diperlukan sebagai data untuk memperoleh informasi 

yang akurat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan 

penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun 

wawancara kepada informan. Adapun Jumlah informan yang 

diwawancara adalah sebagai berikut : 
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Tabel  1.  Jumlah Informan 

 

No Informan Jabatan 

1. Bapak Chepi Hendri 

Saputra, ST. MT. MPP 

Kepala seksi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup  

Bappeda Kota Bandar Lampung  

2 Bapak Tony 

Ferdinansyah, ST.,MT 

Kepala Seksi Evaluasi Rencana dan Pengembangan 

Kota Dinas Tata Kota Bandar Lampung  

3 Bapak Ferizal . SE. 

MM 

Kepala Sub Bidang Persidangan Bagian Risalah dan 

Perundangan  

4 Bapak Hi. Barlian 

mansyur ,A.Md. 

Anggota Pansus DPRD ,dan  Serketaris Fraksi Golkar 

Di DPRD Kota Bandar Lampung 

5 Bapak Wahyu 

Lesmono , SE 

anggoata Fraksi PAN dari Komisi C DPRD Kota 

Bandar Lampung 

Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti Tahun 2014 

 2.  Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang 

yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan 

triangulasi untuk mengecek kesesuaian data, dan merupakan bahan 

utama dalam penelitian. Adapun data yang diperlukan didalam 

pelaksanaan dokumentasi berupa data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi 

informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder 

dapat berupa naskah, dokumen resmi, literature, artikel, Koran dan 

sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Tresiana (2013:115) adalah 

kegiatan memilah-milah atau mengklasifikasikan dan menyajikan data lapang. 

Analisis data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan interpretasi. 

Interpretasi adalah menafsirkan data lapang yang sudah disajikan dengan 

mengkomparasikannya terhadap konsep,model, pikiran dan hasil penelitian orang lain 

untuk membuat abstraksi makan berupa kesimpulan atas tacit knowladge atau tacit 

meaning tentang data lapang yang disajikan. Dengan demikian kegiatan analisis dan 

interpretasi merupakan kegiatan yang menjadi satu kesatuan dan memiliki 

keterhubungan. Sehingga analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di 

lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang 

lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih 

hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema 

atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses 

penelitian berlangsung. Laporan atau data di lapangan dituangkan dalam 
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uraian lengkap dan terperinci. Dalam reduksi data peneliti dapat 

menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan. 

Dalam penelitian ini, reduksi data yang dilakukan peneliti yaitu memilah-

milah data hasil wawancara, dan dokumentasi mana yang penting untuk 

digunakan dan mana yang tidak perlu digunakan sesuai dengan fokus 

penelitian  

2.    Penyajian Data 

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. 

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.  Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk 

uraian dan foto atau gambar sejenisnya. Akan tetapi, paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah teks naratif. 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yaitu verifikasi secara terus menerus sepanjang 

proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal peneliti memasuki lokasi 

penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk 

menganalisa dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang 

sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan 



51 

 

yang tentatif. Data yang telah terkumpul akan diklasifikasikan dan 

diketahui gejalanya kemudian dihubungkan dengan teori yang ada dan 

dianalisa secara kualitatif. 

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Dalam 

penelitian ini, peneliti memilih uji kredibilitasnya dengan metode “Triangulasi”. 

Menurut Tresiana (2013:85), untuk mengatasi (menghindari) terjadinya key informant 

bias, maka perlu diterpakan prinsip „triangulasi‟. Dengan demikian terdapat 

triangulasi peneliti menggunakan Triangulasi Data, yaitu memanfaatkan berbagai 

sumber data. 

Untuk itu, peneliti dapat melakukannya  dengan jalan :  (i) Mengajukan berbagai 

macam variasi pertanyaan, (ii) Mengeceknya dengan berbagai sumber data, 

(iii)Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat 

dilakukan.  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data melalui beberapa 

sumber lain dengan  melakukan wawancara ke beberapa informan yakni dari 

Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD), Kepala Bidang Tata Ruang dan 

Lingkungan Hidup Dinas Bappeda Kota Bandar Lampung, Staf Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, Kepala Seksi Evaluasi Rencana dan 

Pengembangan Kota Dinas Tata Kota Bandar Lampung . Selain itu peneliti 
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melakukan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui 

sumber wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan. 

2. Pengecekan sejawat 

Tekhnik ini di lakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir 

yang di peroleh dalam bentuk diskusi analitik dengan  rekan-rekan sejawat. 

 

3. Kecukupan referensial 

Kecukupan referensial yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau 

terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran 

data. Misalnya, film atau video tape dapat di manfaatkan untuk membandingkan 

hasil hasil yang di peroleh dengan kritik yang telah terkumpul. 

 


