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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pemenuhan Kebutuhan Sarana Pusat Kota Baru Kecamatan Lueng Bata Kota 

Banda Aceh merupakan jenis penelitian deskriptif-evaluatif. Ditinjau dari pendekatan 

penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian 

kuantitatif peneliti sebagai human instrument dan dengan teknik pengumpulan data 

participant observation (observasi yang berperan serta) dan in depth interview 

(wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi langsung dengan sumber data 

(Sugiono 2009:11). 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, 

berdasarkan survei pendahuluan dengan menggunakan data dari RTRW Kota Banda 

Aceh Tahun 2009-2029 diketahui bahwa ada 9 Desa yang berada di Kecamatan Lueng 

Bata, untuk pusat kecamatan sendiri berada di Desa Lueng Bata. Penelitian dilakukan 

lebih banyak di Desa Lueng Bata sebagai pusat Kota Baru.  

3.3 Variabel Penelitian 

 Variabel secara teori dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau obyek 

yang mempunyai variansi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan 

obyek yang lain (Hatch dan Farhady 1981 dalam Sugiono 2009). Variabel penelitian 

Pemenuhan Kebutuhan Sarana Pusat Kota Baru Kecamatan Lueng Bata Kota Banda 

Aceh adalah variable yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian ini. Dasar penentuan variable penelitian adalah pertimbangan penelitian 

terdahulu yang terkait dengan sarana perkotaan (Tabel 3.1). 

Tabel 3.1 Variabel Penelitian  
No Tujuan Variabel Sub Variabel Penelitian Terdahulu Output 

1. Mengetahui 
karakteristik 
sarana dan 
penduduk 
Kecamatan 
Lueng Bata 

Kondisi 
Sarana  

Jumlah 
sarana 
Persebaran 
sarana 

- kota adalah suatu daerah dalam 
wilayah Negara yang ditadnai oleh  
sejumlah kepadatan penduduk 
minimal tertentu, keadatan mana 
yang tercatat dan teridentifikasi pada 
suatu permukiman yang 
kompak. (Yunus, 2005).  

- Evaluasi ketersedian fasilitas 
pelayanan social ekonomi penduduk 
(Didik Dwi Rahmat Aprianto, 1999) 

Gambaran umum 
dan karakteristik 
sarana Pusat Kota 
Baru Kecamatan 
Lueng Bata Kota 
Banda Aceh 

Kondisi 
Penduduk 

Jumlah 
penduduk 
Kepadatan 
penduduk 
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2. Mengetahui 
pemenuhan 
kebutuhan sarana 
Kecamatan 
Lueng Bata 

Skala 
pelayanan 
sarana  

- sarana 
pendidikan 

- Sarana 
kesehatan  

- Sarana 
peribadatan 

- Sarana 
pemerintaha
n 

- Sarana 
perdaganga
n dan jasa 

- Sarana RTH 

- Perencanaan pembangunan sarana 
dan prasarana dalam upaya 
peningkatan perekonomian 
masyarakat di Desa Sugenggeneng 
Kecamatan Sekaran Kabupaten 
Lamongan(Rini Ambarwati,2004) 
 

Pemenuhan 
kebutuhan sarana 
pusat kota baru 
Kecamatan Lueng 
Bata Kota Banda 
Aceh 

Sumber: Hasil Pemikiran 2013 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu 

kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Kualitas pengumpulan 

data berkaitan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan 

berbagai cara. Apabila dilihat dari sumber datanya dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

data sekunder dan data primer. 

3.4.1 Survey Primer 

 Survey primer merupakan teknik pengambilan data secara langsung dari sumber 

tanpa melalui perantara (Sugiono 2009 :137). Contoh teknik pengambilan data secara 

langsung antara lain 

◘ Pengamatan Lapangan/Observasi 

 Salah satu teknik survey primer adalah observasi, observasi berbeda dengan 

wawancara atau kuisioner, observasi tidak terpaku pada orang dalam pengambilan 

informasi melainkan juga melihat obyek-obyek alam lainnya. (Sutrisno Hadi 1986 

dalam Sugiono 2009:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses 

yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 

Pengumpulan data melalui pengamatan lapangan yaitu: 

1. Mencocokkan data sekunder dengan yang ada di lapangan 

2. Mengamati kondisi fasilitas sarana 

◘ Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen (Hasan, 2002:87). Dokumen 
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yang digunakan dapat berupa tulisan, simbol, angka, maupun gambar mengenai obyek 

studi. Dokumentasi wilayah studi ditampilkan dalam bentuk foto mapping yang dapat 

memberikan gambaran mengenai obyek studi yang diteliti.  

3.4.2 Survey Sekunder 

 Pengertian survey sekunder adalah teknik pengambilan data secara tidak 

langsung atau melalui perantara seperti contoh meminta data kepada instansi atau dinas 

mengenai data yang dibutuhkan, artinya peneliti tidak harus mengukur dan menghitung 

langsung dilapangan apabila data tersebut telah tersedia.  

 Data sekunder dapat diperoleh dari instansi pemerintah/swasta, studi literatur, 

makalah-makalah seminar dan informasi dari media cetak dan elektronik yang 

berhubungan dengan materi penelitian. 

◘ Survey Instansi 

 Pengumpulan data-data sekunder dari instansi pemerintah yaitu Bappeda 

Kota Banda Aceh, Kecamatan Lueng Bata dan Kecamatan/Desa Lueng Bata, 

Kecamatan/Desa Panteriek, Kecamatan/Desa Lamseupeng, Kecamatan/Desa 

Blang Cut, Kecamatan/Desa Sukadamai, Kecamatan/Desa Lampaloh, 

Kecamatan/Desa Batoh, Kecamatan/Desa Cot Mesjid, Kecamatan/Desa 

Lamdom, serta Dinas lain seperti Kimpraswil, BPN, Dinas PU. 

Tabel 3.2 Data Survey Instansi 

No Instansi Jenis Dokumen Data 

1 Bapeda Kota Banda 
Aceh 

• Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kotamadya 
Banda Aceh Tahun 2009-
2029 

• Peta Kota Banda Aceh 
• Peta Kecamatan Lueng Bata 
• Kebijakan penentuan pusat 

kota baru 
• Peta Kecamatan Lueng Bata 

2 Kantor Kecamatan  • Profil Kecamatan Lueng 
Bata 

• Profil kecamatan 

3 Kantor Kelurahan (di 
Kecamatan Lueng Bata) 

• Monografi/profil desa-desa 
di Kecamatan Lueng Bata 

• Jumlah penduduk perdesa 
• Jumlah sarana 

4 BPS • Kotamadya Banda Aceh 
Dalam Angka 

• Jumlah penduduk di 
Kecamatan Lueng Bata 

Sumber: Hasil Analisis 2013 

◘ Studi Literatur 

Studi literatur/kepustakaan dilakukan untuk menghimpun pengetahuan 

dan informasi dari berbagai buku, hasil penelitian, artikel-artikel baik 

internet dan media massa maupun thesis. Studi literatur ini nantinya akan 

berguna pada saat pemberian dasar-dasar pertimbangan dalam penelitian 

pada tahap awal analisa. 
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3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis merupakan alat untuk membahas sasaran yang ingin 

diwujudkan. Metode analisis dalam penelitian ini bersifat kuantitatif yang terdiri dari 

dua macam metode, yaitu: 

1. Metode deskriptif meliputi: 

• Deskriptif kondisi sarana 

• Deskriptif kondisi penduduk 

2. Metode evaluatif meliputi: 

• Proyeksi Penduduk 

• Proyeksi Kebutuhan Sarana 

• Analisis Tingkat Pelayanan Sarana 

3.5.1 Analisis Proyeksi Penduduk 

Analisis proyeksi penduduk digunakan untuk memberikan suatu gambaran 

kebutuhan suatu wilayah yang harus dipenuhi penduduk agar kegiatan di wilayah 

tersebut tetap  berjalan. Salah satu cara untuk menganalisis penduduk pada suatu 

wilayah dan kota adalah dengan melakukan suatu proyeksi penduduk. Proyeksi 

Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan 

asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya 

akan menunjukan karakteristik penduduk, dan migrasi 

Proyeksi secara umum adalah untuk mengetahui perkembangan di masa yang 

akan  datang berdasarkan data yang telah ada. Proyeksi pada dasarnya merupakan suatu 

perkiraan atau taksiran mengenai terjadinya suatu kejadian (nilai dari suatu variabel) 

untuk waktu yang akan datang. Pada penelitian ini jumlah penduduk akan 

diproyeksikan hingga 20 tahun ke depan, dengan tujuan memberikan suatu gambaran 

jumlah penduduk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui jumlah kebutuhan 

sarana pada masa tersebut. Metode yang digunakan yaitu metode eksponensial dengan 

rumus: 

 

 Pn : proyeksi jumlah penduduk dan kawasan studi pada tahun tertentu 

 Po : jumlah penduduk pada kawasan study pada tahun dasar 

 r : perkembangan jumlah penduduk tiap tahunnya 

n  : rentan tahun proyeksi 

Pn = Po (1 + r)ⁿ 
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∑
∑=

Dilayani Yang MinimumPenduduk 

AgamaMenurut Penduduk 
 Standar Menurut Jumlah 

∑
∑

∑ ×= AgamaMenurut Penduduk   
Dilayani Yang MinimumPenduduk 

SaranaStandar  Luas
 Standar Menurut  Luas

3.5.2 Analisis Kebutuhan Sarana 

Analisi kebutuhan sarana digunakan untuk memberikan suatu gambaran 

kebutuhan sarana suatu wilayah. Salah satu cara untuk menganalisis kebutuhan sarana 

pada suatu wilayah dan kota adalah dengan melakukan proyeksi penduduk. Proyeksi 

penduduk digunakan untuk mengetahui kebutuhan sarana di masa yang akan datang.  

3.5.3 Analisis tingkat pelayanan fasilitas sarana 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara ketersedian sarana 

dengan standar penyediaan sarana yang telah ditetapkan dalam hal ini mengunakan 

pedoman teknik pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan perdesaan 

dan kota kecil. Analisis tingkat pelayanan sarana berdasarkan standar di bantu juga 

dengan mengunakan analisis tingkat pelayanan sarana berdasarkan standar dibantu juga 

dengan mengunakan analisis wilayah pelayanan (isoline) untuk mencari daya jangkauan 

minimum untuk sarana-sarana yang ada (skala pelayanan). Jenis sarana meliputi: 

1. Sarana pendidikan (TK,SD,SLTP.SMU) 

2. Sarana perniagaan (warung/toko, pertokoan, pasar) 

3. Sarana kesehatan (apotek, dokter, puskesmas, balai pengobatan, BKIA 

dan RSB) 

4. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum (kantor kecamatan, kantor 

desa, kantor pos, kantor polisi, pos PMK) 

5. Sarana peribadatan (mushola, mesjid, gereja) 

6. Sarana kebudayaan dan rekreasi (balai pertemuan, gedung serbaguna, 

gedung bioskop) 

7. Sarana olahraga dan daerah terbuka (taman, lapangan olahraga, kuburan) 

Input data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari hasil identifikasi 

sebelumnya terhadap eksisting ketersedian sarana. Tingkat pelayanan yang dinilai 

dalam pembahasan ini meliputi tingkat pelayanan jumlah sarana, tingkat pelayanan luas 

sarana, serta tingkat pelayanan untuk skala pelayanan. Untuk menghitung tingkat 

pelayanan sarana digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 ( Sumber : Modul Perkuliahan Studio Permukiman Kota ) 
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3.5.4 Analisis Alokasi dan Ketersedian Lahan 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui lokasi lahan, kesesuaian lahan dan 

kriteria lahan  yang akan di gunakan sebagai rencana alokasi penempatan sarana. Dalam 

analisis ini digunakan standar SNI 03-6981-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan 

Lingkungan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun Di Daerah Perkotaan untuk melihat 

kesesuai antara ketersediaan lahan dan standar penempatan lokasi sarana yang akan di 

rencanakan. Jenis sarana meliputi Sarana Pendidikan, Sarana Perdagangan, Sarana 

Kesehatan, Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Sarana Peribadatan dan Sarana 

Olahraga. 

Input data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari hasil identifikasi 

sebelumnya terhadap eksisting ketersedian lahan tidak terbangun. Dimana lahan yang 

tidak terbangun akan di ssesuaikan dengan standar lokasi pelayana sarana sehingga di 

ketahui lahan yang sesuai dengan kebutuhan untuk penambahan saranan selama 20 

tahun mendatamg. 

3.6 Alur Penelitian 

Alur penelitian dimulai dari tujuan yang ingin dicapai peneliti, cara memperoleh 

data, dan analisis yang dilakukan sehingga diperoleh output penelitian, sampai 

kesimpulan dan sarana peneliti. Berikut merupakan diagram alur penelitian; 
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Gambar. 3.1 Alur Penelitian 

Pengumpulan Data 
• Data sarana 
• Data kependudukan 

Analisis Karakteristik Sarana dan Penduduk 
Kecamatan Lueng Bata 

Analisis kebutuhan sarana 
Kecamatan Lueng Bata 

Kondis Sarana Kondisi 
Kependudukan 
 

Pemenuhan Kebutuhan Sarana Pusat Kota 
Baru Kecamatan Lueng Bata 

Analisis 
Proyeksi 

Penduduk 
Kecamatan 
Lueng Bata 

 

Analisis 
kebutuhan 
sarana dan 
prasarana 

 

Analisis 
Skala 
Pelayanan 
sarana 

Jumlah 
penduduk 

Kecamatan 
Lueng Bata 

20 tahun 
mendatang 

Proyeksi 
fasilitas 

dan utilitas 
di 

Kecamatan 
Lueng Bata 

Standar 
Tingkat 
pelayanan 
sarana 

Permasalahan 
1. Ketimpangan pembagunan terutama 

terjadi antara wilayah pantai Utara 
(Pusat kota Lama) dengan daerah 
selatan (pusat kota Baru) di mana di 
daerah pusat kota baru infrasturktur 
yang berkembang belum selengkap di 
pusat kota lama. 

2. Perkembagan jumlah penduduk di 
kecamatan Lueng bata semakin 
meningkat tiap tahunya. 

3. Sudah banyak berkembangnya 
permukiman-permukiman baru 
sehingga membutuhkan fasilitas sarana 
yang memadai. 

4. Kebutuhan akan sarana masih dapat 
dibilang jauh dari yang dibutuhkan oleh 
masyarakat sekitar. 

5. Pasca bencana tsunami tahun 2004 
jumlah penduduk di Kecamatan Lueng 
Bata meningkat secara siknifikan hal ini 
dikarenaka adanaya migrasi masuk ke 
kecamatan tersebut 

Tinjauan Pustaka 
• Proyeksi penduduk 
• Sarana 
• Bentuk Dan Macam-Macam 

Sarana 
• Funsi Sarana 
• Standar Sarana 
• Teori tingkat pelayana sarana 
• Proyeksi linear 

• Proyeksi eksponensial 
 

Analisis 
Ketersedian 
lahan 

Ketersedian 
lahan di 
Kecamatan 
Lueng Bata 
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3.7 Desain Survey 

Desain survey merupakan gabungan dari metodologi penelitian yang digunakan 

dengan pedoman dan teori dalam pengumpulan data dilapangan, instansi atau literatur, 

sumber data, metode analisis data, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan 

penelitian. Tabel berikut merupakan desain survey yang digunakan dalam penelitian. 


