
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data

sekunder diperoleh dari dinas-dinas/ instansi sebagai berikut  :

1. Data Alokasi Dana untuk Rusunawa Bandarlampung tahun 2007 hingga 2009 dipeoleh dari

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandarlampung

2. Data APBD Bandarlampung  tahun 2007 hingga 2009 diperoleh dari Dinas Pengelolaan

Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah kota Bandarlampung.

3. Evaluasi dan Penyususnan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bandarlampung tahun

rencana 2005-2015 diperoleh dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota

Bandarlampung

4. Pedoman Pengelolaan Rusunawa Keteguhan diperoleh dari  Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Rusunawa Keteguhan.

5. Kantor Kecamatan Teluk Betung Barat

Sedangkan data primer diperoleh langsung dari responden penelitian ini melalui daftar

pertanyaan (kuisioner) yang diberikan kepada penghuni Rusunawa Keteguhan dan beberapa

tokoh masyarakat di sekitar Rusunawa Keteguhan. (terlampir)

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan, langkah yang ditempuh adalah sebagai

berikut :



a. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data atau informasi melalui tulisan berupa arsip, buku-buku serta

dokumen resmi untuk mendapatkan bahan-bahan berupa pendapat, teori, dail/hukum dan lain-

lain yang menunjang secara teoritis terhadap topik penulisan yaitu efektivitas pelaksanaan

program pembangunan rusunawa dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat

miskin di Bandarlampung.

b. Quesioner

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang terkait dengan

penulisan yang kemudian diajukan kepada responden. Questioner ini akan deberikan secara

lansung oleh penulis kepada penghuni  di Rusunawa Keteguhan.

c. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui dialog langsung kepada responden.

C. Responden

Menurut (Suharsimi Arikunto, 2006 : 145), responden adalah orang yang dimintai memberikan

keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam

bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket, atau lisan, ketika menjawab wawancara.

Responden dalam penelitian Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Rusunawa dalam

Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Rakyat Miskin di Bandarlampung ini adalah rumah tangga

yang merupakan penghuni di Rusunawa Keteguhan dan tokoh masyarakat di sekitar rusunawa

serta pengembang.



Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto (2006 :134) apabila subjeknya kurang dari 100 lebih

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah

subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.

Populasi ( penghuni ) Rusunawa Keteguhan yakni sebanyak 192 KK. Jadi jika mengambil 10%

dari populasi maka banyaknya sampel (n) dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 responden,

diperoleh dari :

n = 10% x N

n = 10% x 192

n = 19,2 dibulatkan 20 orang/ responden

Teknik pengambilan sampel responden adalah dengan tekni Purposive random sample atau

sampel yang dipilih secara acak dengan tujuan tertentu.

D. Analisis Data

1. Pengukuran Variabel

Menurut Yulistiana (2008 : 34) , Pengukuran setiap item pertanyaan dapat menggunakan skala

ordinal. Setiap item pertanyaan dalam kuisioner dibuat alternatif  jawaban berjenjang, dimulai

jenjang terendah dengan nilai 1 dan jenjang tertinggi dengan nilai 3. Formulasinya adalah

sebagai berikut :
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Keterangan :



i = Variabel ke i

j = Respoden ke j

Sij = Skor total untuk variabel i
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Untuk mengetahui posisi pencapaian harapan setiap item pertanyaan dapat menggunakan jenjang

pencapaian harapan sebagai berikut :

66,68% – 100%  = efektif

33,34 – 66,67 = Kurang efektif

0 – 33,33% =  Tidak efektif

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:35), apabila peneliti bermaksud mengetahui sesuatu

mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya, maka penelitiannya

bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan atau menerangkan peristiwa. Alat analisis yang digunakan

yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program pembangunan rusunawa

adalah dengan formulasi efektivitas yang lebih menekankan pada adanya kesesuaian antara

tujuan dan hasil pelaksanaan program tersebut.

Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu berusaha untuk menggambarkan

atau melukiskan suatu keadaan, subjek dan objek penelitian yang berdasarkan fakta – fakta

yang ada. Oleh karena itu metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Efektivitas



pelaksanaan program Rusunawa Keteguhan untuk Masyarakat Miskin pada penelitian ini

dilihat dari ketepatan sasaran (penerima manfaat) , ketepatan lokasi dan ketepatan subsdi harga.

Metode pengukuran yang digunakan  adalah teknik skor. Kriteria umum untuk menentukan skor

yang digunakan atas sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah berjenjang

tiga yaitu 1, 2 dan 3 untuk masing-masing alternatif jawaban. Kriteria untuk skor yang digunakan

dalam penelitian ini diasumsikan sebagai berikut :

1.  Nilai 3 untuk alternatif jawaban (a) yang memiliki kategori tinggi

2.  Nilai 2 untuk alternatif jawaban (b) yang memiliki kategori sedang

3.  Nilai 1 untuk alternatif jawaban (c) yang memiliki kategori rendah

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif dan

kuantitatif dimana interpretasi data diolah dengan rumus ketentuan matematik/statistik, dengan

merubah ke dalam bentuk simbol-simbol atau angka. Penelitian ini menggunakan analisis

kuantitatif, maka jawaban responden pada kuisioner akan dikuantitaifkan ke dalam bentuk

angka-angka tersebut.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 168) Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan

tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila

mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variable yang dieliti

secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana data yang

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud . Sebagaimana



menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 170)  untuk menguji tingkat validitas empiris instrumen

dapat digunakan rumus korelasi yang dikemukakan oleh pearson, yang dikenal dengan rumus

korelasi product moment, yaitu :
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Keterangan :

rxy = Indeks korelasi antara dua belahan instrumen

X = jawaban responden

Y = Jumlah skor / jawaban dari pertanyaan

N = Jumlah sampel yang dianalisis

Selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas dengan menggunakan rumus :

= 2 121/21 − /
(Suharsimi Arikunto, 2006: 180)

Keterangan :

r = Reliabilitas instrumen

r1/2 1/2 =  rxy yang disebut sebagai indeks korelasi antara dua belahan instrumen.

Setelah diketahui nilai reliabilitasnya, langkah selanjutnya membandingkan nilai reliabilitas

dengan r tabel. Kriteria pengujian adalah apabila r hitung > r tabel, dengan taraf signifikan 0,05 dan



dk = n, maka alat ukur dikatakan valid dan sebaliknya jika r hitung < r tabel, maka item pertanyaan

tidak valid.

Tabel 6. Tabel Interprestasi Reliabilitas Instrument

Besarnya nilai r11 Kriteria

0,0 – 0,199

0,20 – 0,399

0,40 – 0,599

0,60 – 0,799

0,80 – 1,000

Sangat rendah

Rendah

Sedang/cukup

Kuat

Sangat kuat

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan menggunakan hitungan secara manual,

maka angket dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel, yaitu dengan menggunakan

rumus Product Moment Coefficient of Correlation, derajat kepercayaan 95%, n = 8 dan nilai

pada r tabel sebesar 0,707, rata-rata hasil perhitungan secara manual terhadap jawaban kuesioner

dari 8 responden adalah 0,815 untuk validitas dan 0,895 untuk tingkat reliabilitas.

E. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa

Struktur organisasi UPT Rusunawa Keteguhan terdiri dari seorang ketua UPT yang membawahi

beberapa koordinator bidang yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Urusan Keuangan, Urusan Sarana

dan Prasarana dan Urusan Hunian dan trantib. Secara rinci dapat dilihat dalam bagan berikut

(Gambar 3):

Struktur Organisasi

Unit Pelaksana Teknis- Rusunawa



Kota Bandarlampung

1. Kepala UPT

Kepala UPT Rusunawa bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian

urusan Teknis Operasional di bidang pengelolaan, pemeliharaan, perawatan dan pemungutan

sewa serta ketentraman dan ketertiban Rusunawa sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang diberlakukan oleh kepala dinas.

Kepala Dinas

Ir. Bambang Priyatmoko, M.T.

Koordinator Urusan
Sarana Prasarana

1. Suripto, S.E.
2. Basyuni
3. Sepridawati
4. Suharto

Koordinator Urusan
Keuangan

1. Meny Afirta, S.H.
2. Meiry Silfiani, S.T.

Sub Bagian Tata Usaha

A.Wahab, S.H.

Kepala UPT

Dr. Syamyus

Koordinator urusan
Hunian dan Trantib

1. Alfihri
2. M.Arthon
3. Evi Yunita
4. Rama Saputra



2. Urusan Keuangan

1. Urusan keuangan mempunyai tugas :

a.  Menyuusun rencana Anggaran, Belanja dan Pendapatan Pengelolaan Rusunawa.

b.  Melakukan penagihan kepada penghuni dan teguran kepada penghuni yang tidak

memenuhi kewajibannya.

c.  Menyusun administrasi keuangan (penerimaan pembayaran sewa, penerimaan kas dan

pembayaran kegiatan setiap bulan.

d. Menyetorkan hasil pungutan pendapatan sewa ke dalam rekening rusunawa sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

e.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.  Urusan keuangan dipimpin oleh koordinator urusan keuangan yang dalam pelaksanaan tugas

bertanggungjawab kepada kepala UPT melalui sub bagian Tata Usaha.

3.  Urusan Sarana Prasarana

1. Urusan Sarana Prasarana mempunyai tugas :

a.  Menginventarisasi kebutuhan sarana prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial Rusunawa.

b.  Mengadakan sarana prasarana fasilitas umum dan fasilitas social lainnya     serta fasilitas

penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan kebutuhan.

c.  Menyusun rencana kerja dan laporan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan

pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas social Rusunawa.

d.  Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan, perbaikan pengendalian dan pengamanan

terhadap bangunan Rusunawa.



e.  Mengkoordinir pelaksanaan keberhasilan dan penghijauan di lingkungan rusunawa.

f.  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan menyusun laporan kegiatan secara

berkala.

g.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Tata Usaha

1.  Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi staf dalam rangka

pelaksanaan operasional urusan UPT, melaksanakan administrasi surat-menyurat,

kepegawaian dan rumah tangga UPT.

2.  Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada kepala UPT.

3.  Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a.  Menyusun program kerja UPT, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

b. Melaksanakan tugas surat-menyurat administrasi kepegawaian dan administrsi pembukuan

UPT.

c.  Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas urusan UPT

d.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5.  Urusan Hunian dan Trantib

1. Urusan Hunian dan Trantib mempunyai tugas :



a.  Menginventarisasi, mengadministrasikan dan meregestasikan/ legalisasi jumlah penghuni

serta menetapkan jumlah penghuni Rusunawa.

b.  Mendata dan memfasilitasi kebutuhan serta memberikan pelayanan terhadap penghuni

Rusunawa.

c. Melakukan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan pada penghuni untuk menjaga dan

menciptakan pola hunian yang aman, tertib, nyaman dan rasa memiliki serta kerukunan

sesama penghuni.

d.  Menyusun laporan tentang calon penghuni dan perubahan jumlah penghuni untuk

diteruskan kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum.

e.  Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau lembaga lain dalam rangka pembinaan

trantib.

f.  Melaksanakan pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban serta melakukan pembinaan

terhadap petugas trantib di lingkungan Rusunawa.

g.  Melaksanakan adminstrasi pengangkatan dan pemberhentian petugas trantib.

h.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.  Urusan hunian dan trantib dipimpin oleh koordinator urusan yang dalam pelaksanaan tugas

bertanggung jawab kepada kepala UPT-Rusunawa melalui Sub Bagian Tata Usaha.

Tata Kerja UPT Rusunawa Keteguhan adalah sebagai berikut :

1. Kepala UPT-Rusunawa, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan petugas koordinator urusan pada

UPT-Rusunawa dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,



integerasi, simplikasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan

instansi- instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

2. Kecamatan Telukbetung Barat

a. Sejarah singkat berdirinya kecamatan teluk betung barat

Kecamatan teluk betung barat semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan Teluk Betung-

Panjang kabupaten daerah tingkat II Lampung Selatan, berdasarkan  PP No. 3 tahun 1983

tentang perluasan kodya dati II Tanjung Karang-Teluk Betung, maka wilayah tersebut menjadi

kotamadya daerah tingkat II Bandar lampung yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan antara lain:

Kelurahan kuripan, Kelurahan negeri olok gading, Kelurahan kota karang, Kelurahan keteguhan,

Kelurahan sukamaju dan Kelurahan sukarame II

Sedangkakn 3 kelurahan lainnya adalah hasil pemekaran kelurahan yang ada. Pada 1998 yang

berdasarkan keputusan gubernur kepala daerah tingkat I lampung, pemecahan tersebut antara

lain:

1. Kelurahan bakung merupakan pemecahan dari kelurahan kuripan

2. Kelurahan perwata merupakan pemecahan dari kelurahan kuripan  dan sebagian dari

kelurahan kota karang

3. Kelurahan batu putuk merupakan pemecahan dari kelurahan sukarame II

Sejak saat itu, wilayah administrasi kecamatan teluk betung barat menjadi 9 kelurahan, yaitu:

Kelurahan kuripan, Kelurahan negeri olok Gading, Kelurahan kota karang, Kelurahan keteguhan,



Kelurahan sukamaju, Kelurahan sukarame II, Kelurahan bakung, Kelurahan perwata dan

Kelurahan batu putuk.

Pada 2001 kelurahan batu putuk tidak lagi masuk dalam wilayah kecamatan teluk betung barat,

tetapi masuk dalam wilayah kecamatan teluk betung utara. Karena itu, jumlah kelurahan yang

ada di kecamatan teluk betung barat merjadi 8 kelurahan, yaitu: Kelurahan kuripan, Kelurahan

negeri olok Gading, Kelurahan kota karang, Kelurahan keteguhan, Kelurahan

sukamaju,Kelurahan sukarame II, Kelurahan bakung dan Kelurahan perwata.

Kelurahan Sukamaju dimana Kecamatan Teluk Betung Barat merupakan salah satu dari 13

kecamatan di kota Bandar lampung terletak di bagian barat dari wilayah kota Bandar lampung

dengan jarak ± 4 km dari ibu kota Bandar lampung dan 2 km dari ibu kota lampung dengan ibu

kota kecamatan adalah Kelurahan Bakung.

Sejak berdirinya Tahun 1982 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1982 tentang

perubahan batas wilayah Tanjung Karang Teluk Betung yang  sebelumnya adalah bagian

wilayah Kecamatan Panjang dati II Lampung Selatan.

Di kecamatan Telukbetung Barat terdapat 1 buah pulau yang merupakan satu-satunya pulau yang

dimiliki Kota Bandar lampung, yaitu Pulau Pasaran. Adapun alat transportasi yang digunakan

untuk menuju pulau ini adalah perahu motor. Pulau ini merupakan bagian dari Kelurahan Kota

Karang, sedangkan potensi yang dimiliki oleh pulau tersebut selain pemandangan yang indah

juga pengolahan ikan asin terutama ikan asin teri.

Di kecamatan ini juga terdapat pusat pelelanagan ikan (PPI) Lempasing yang merupakan pusat

pelelangan ikan di kota Bandar lampung. PPI ini merupakan bagian dari penduduk yang

mayoritas nelayan.



Luas dan batas wilayah Kecamatan Telukbetung Barat adalah :

1. Luas wilayah kecamatan seluruhnya adalah 2098 Ha

2. Batas wilayah:

a. Sebelah barat berbatasan dengan kab. Lampung selatan

b. Sebelah timur berbatasan dengan teluk betung selatan

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung selatan

d. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Betung Utara dan Kabupaten Lampung selatan.

b.  Data Kependudukan

Tabel  7.  Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan TBB

Kelurahan
Jumlah Penduduk (WNI)

KK Laki-Laki Perempuan Jumlah

Sukamaju 1.321 2.925 2.763 5.688

Keteguhan 1.929 4.552 4.304 8.856

Perwata 2.052 2.052 4.047 6.099

Kota Karang 3.484 7.073 7.786 14.859

Bakung 1.139 2.958 2.426 5.384

Kuripan 735 1.916 1.789 3.705

Negeri Olok Gading 1.167 2.610 2.333 4.943

Sukarame II 876 2.401 2.222 4.623

Jumlah 12.703 26.487 27.670 54.157

Sumber : Kantor Kecamatan Telukbetung Barat tahun 2010

Kecamatan Telukbetung Barat (TBB) terdiri dari delapan kelurahan dan terdapat tiga kelurahan

yang berada di wilayah pesisir pantai yaitu Sukamaju, Keteguhan dan Kota Karang. Dari data

jumlah penduduk di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan TBB bermukim



di wilayah pesisir ini yani sebesar 6734 KK atau 53.01 % dari jumlah KK yang ada, Sedangkan

sebagaian lagi tersebar di lima kelurahan lainnya yakni 5969 KK atau 47%.

Tabel 8.  Jenis Komplek Pemukiman

Kelurahan

Perumahan Rakyat Komplek Perumahan

Rumah
Permanen

Rumah
semi

Permanen

Rumah
Non

Permanen
BTN

Real
Estate

Perumnas

Sukamaju 449 273 128 0 283 1
Keteguhan 531 487 415 0 0 160
Perwata 458 119 56 120 0 0
Kota Karang 525 1.354 2.115 1.525 0 0
Bakung 326 112 262 0 0 250
Kuripan 213 112 43 0 0 0
Negeri Olok Gading 110 354 467 0 3 0
Sukarame II 402 180 161 0 0 0

Jumlah 3.014 2.991 3.647 1.645 286 411
Sumber : Kantor Kecamatan Telukbetung Barat tahun 2010

Jenis komplek pemukiman di kecamatan Telukbetung Barat terdiri dari perumahan rakyat dan

komplek perumahan. Perumahan rakyat terdiri dari rumah permanen, semi permanen dan non

permanen, dari ketiga kategori tersebut 3.6 47 tinggal di rumah non permanen dari total  9.652

KK yang tinggal di perumahan rakya, sedangkan yang tinggal di rumah semi permanen sebanyak

2.991 KK dan di Rumah yang sudah permanen sebanyak 3.014 KK.


