
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Suatu penelitian, terdapat metode yang digunakan dalam melakukan 

penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif, yang berfungsi untuk menggambarkan atau memberi 

informasi secara sistematis berdasarkan fakta-fakta atau keadaan empiris, sifat-

sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mencoba 

untuk menjelaskan bagaimana Pembangunan Kawasan Kumuh di Kota Malang 

dalam Perspektif Good Urban Governance. Kirk dan Miller dalam Meleong 

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada manusia baik dalam 

kawasannya maupun dalam peristilahannya.1 

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan sebuah penelitian di Kota 

Malang, khususnya di sejumlah kawasan kampung tematik yang meliputi 

Kampung Warna-Warni berada di kelurahan Jodipan, Kampung 3D Berada di 

kelurahan kesatrian, dan Kampung Putih berada di Kelurahan Celaket. Karena 

kampung tematik merupakan sebuah program dari pemerintah dalam rangka 

meneguhkan kawasan Malang bebas kumuh 2019. Lokasi lainnya dalam 

melakukan penelitian ini berada di Barenlitbang (badan Perencanaan Penelitian 

dan Pengembangan) Kota malang, peneliti juga melakukan penelitian di Dinas 
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Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dikarenakan dinas tersebut 

juga menangani permasalahan kawasan kumuh, untuk mendapatkan data-data 

pendukung yang diperlukan dalam penelitian ini. 

3.3 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian merupakan hal yang mutlak dalam sebuah penelitian. Hal 

ini berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, penulis berusaha membatasi 

masalah yang akan diteliti agar tetap pada jalurnya dan tidak keluar dari tujuan 

melakukan penelitian. Selain itu fokus penelitian juga ditujukan agar peneliti bisa 

lebih terarah atau sistematis dan terperinci, sehingga tidak meyimpang dari 

rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada penelitian ini.Agar hasil penelitian 

sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini. 

 Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti memfokuskan penelitian ini 

sebagai berikut: 

a) Bagaimana pengelolaan kawasan kumuh dalam perspektif Good Urban 

Governance di Kota Malang?  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data primer dan sekunder yang akan digunakan dalam proses penyusunan 

penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui 3 cara 

yaitu, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Berikut cara penulis untuk 

melakukan pengumpulan data pada penyusunan penelitian ini: 

 

 



3.4.1 Wawancara 

 Untuk memperoleh data primer, maka peneliti mengadakan wawacara 

langsung dengan responden yang dilakukan dengan semi terstruktur, dimana 

dalam sebuah wawancara tidak hanya terpaku pada pedoman wawancara, tetapi 

informan juga dapat memberikan ide dan gagasannya terkait permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini 

menggunakan Teknik Purposive Sampling, dimana penulis menetapkan informan 

yang akan dipilih karena memiliki kompetensi dalam bidang tersebut.2 Responden 

yang terkait, dalam hal ini pejabat-pejabat secara langsung yang telah 

menjalankan dan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan kumuh di 

Kota Malang seperti Pihak-pihak yang akan dilakukan wawancara tersebut 

sebagai berikut: 

1. Informan Kunci: Bapak Winardi Koordinator Lapangan Program 

KOTAKU Disperkim (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)  

Kota Malang. 

2. Informan Utama: Bapak Nur/ Cak Gem sebagai Sekretaris paguyuban 

kampung 3D Kelurahan Kesatrian, Bapak Parin sebagai ketua RW 

kampung Warna-Warni Kelurahan Jodipan, Bapak Gendut Santoso 

sebagai Ketua RW Kampung Putih Kelurahan Celaket.  

3. Informan Tambahan: Ibu Lenna Staff bidang Infrastruktur pengembangan 

wilayah Barenlitbang. 
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3.4.2 Observasi 

 Untuk mendapatkan masalah secara empiris, maka teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan pengamatan langsung perlu dilakukan, dengan menggunakan 

pedoman observasi. Pada tahapan pertama peneliti berusaha mendapatkan 

informasi atau data sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini peneliti dalam melakukan 

pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang 

melakukan penelitian.3  Observasi yang dilakukan oleh peneliti berjangka waktu 

antara September sampai Oktober 2017 dengan lokasi observasi di Disperkim, 

Baretlinbang dan kampung-kampung tematik di Kota Malang.  

3.4.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

mempelajari dokumen yang diperoleh, dokumen merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data dengan jalan melakukan penelusuran dan identifikasi. 

dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan 

kebijakan yang ada, melalui dokumen tersebut peneliti akan mendapatkan 

gambaran yang jelas terkait tujuan penanganan kawasan kumuh di Kota Malang. 

Dokumen adalah segala bentuk catatan dalam kertas (hardcopy), maupun 

elektronik (softcopy) peraturan perundang-undangan, jurnal, notulen, blog, 

halaman web dan foto serta pendapat para ahli.4 Yang terkait dengan penelitian 

tentang pembangunan kawasan kumuh di Kota Malang dalam perspektif Good 

Urban Governance. 
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3.4.4 Teknik Analisis Data  

 Data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang pembangunan kawasan 

kumuh ini akan diolah dan bisa diambil kesimpulan sementara serta akan 

dibandingkan dengan kondisi empiris Kota Malang mengenai pembangunan 

kawasan kumuh. Dari permasalahan yang diakibatkan oleh kawasan kumuh 

tersebut maka akan ditemukan bagaimana upaya dan program pemerintah dalam 

penanganan permasalahan yang diakibatkan oleh kawasan kumuh hal ini berkaitan 

dengan peranan pemerintah dalam menangani kawasan kumuh. Adapun bila 

mengacu pada teknik analisis data maka dapat dilakukan dengan metode 

kondensasi data sebagai berikut: 

a) Induksi Data 

 Induksi data adalah suatu proses pengambilan atau penarikan kesimpulan 

berdasarkan satu atau dua fakta dan dilengkapi dengan bukti bukti yang ada. 

Proses pembentukan hipotesis awal berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan 

terlebih dahulu melalui pengumpulan bukti-bukti tersebut dapat ditemukan sebuah 

hipotesis awal atau langsung pada penarikan kesimpulan apabila hipotesis tersebut 

tidak digunakan. Dalam penelitian ini penerapan pendekatan induksi ini dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu dengan cara melakukan 

wawancara dengan pihak pemerintah Kota Malang mengenai permasalahan yang 

terjadi di kawasan kumuh yang mempengaruhi kehidupan masyarakat serta 

bagaimana cara menanganinya yang kemudian dilanjutkan dengan data dari 

dokumentasi lalu hasilnya dianalisis menggunakan teori Good Urban Governance 



yang peneliti gunakan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari judul penelitian 

tersebut. 

b) Deduksi Data 

 Deduksi data adalah sebuah proses penarikan kesimpulan berdasarkan alasan-

alasan yang diajukan berdasarkan hasil analisis data. Proses penarikan kesimpulan 

tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang valid yang kemudian dilakukan 

tahapan pengujian hipotesis berdasarkan keadaan empiris di lapangan. Pendekatan 

deduksi ini diawali dengan hal-hal yang bersifat umum lalu menuju kepada hal-

hal yang bersifat khusus. 

c) Komparasi Data 

 Komparasi data adalah teknik analisis data yang dilakukan untuk 

membandingkan persamaan dan perbedaan fakta-fakta atau bukti-bukti yang 

didapat di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti berusaha membandingkan data 

hasil wawancara yang didapat dari beberapa informan untuk kemudian 

dikomparasikan dengan teori dan konsep yang peneliti gunakan dalam penelitian 

ini. 

d) Penarikan Kesimpulan  

 Penarikan kesimpulan dari sebuah penelitian mutlak dilakukan. Selama 

penelitian juga dilakukan agenda verifikasi data untuk meninjau kembali hasil 

penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bagaimana upaya yang 

diterapkan oleh Pemerintah dalam pembangunan kawasan kumuh di Kota Malang 

dalam perspektif Good Urban Governance 



3.5 Validasi Data 

 Dalam sebuah penelitian, terdapat metode yang dikenal dengan validitas data. 

Hal ini bertujuan untuk menentukan keabsahan data yang diperoleh, melalui 

teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. 

Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara 

membandingkan dan mengecek ulang kebenaran suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda.5 Keabsahan data ini pada akhirnya akan 

berkaiatan dengan valid tidaknya suatu data, yang bertujuan untuk mendapatkan 

data yang benar-benar mendukung dan sesuai dengan fokus permasalahan dan 

tujuan dari penelitian ini. Menurut Moleong hal ini dapat dicapai dengan cara.6: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi; 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan; 

                                                             
5 Lexy J. Moleong (2006), Metode Penelitian Kualitatif,Bandung: Remaja Rosdakaraya, hlm. 350 
6  Ibid. 



5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 Triangulasi Teori yaitu peneliti akan menganalisa temuan-temuan di lapangan 

yang berhubungan dengan penelitian. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah 

untuk mengamati dan memahami fenomena yang diangkat dalam penelitian ini, 

yang kemudian membandingkan dengan teori yang sudah ada sebelumnya 

 


