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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam pengerjaan penelitian ini penulis menggunakan metode danteknik penelitian 

sebagai berikut: 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Politik Tata Ruang: Studi tentang Kontestasi 

Wilayah Bantaran Sungai Kampung Jodipan, Kota Malang  merupakan penelitian 

kulitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan 

sedalam-dalamnya, yang akan menghasilkan data lisan dan tertulis dari orang-orang 

yang diamati. Lexy J. 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 dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.29 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi.30 Dalam teknik penyajian data, penelitian ini menggunakan 

pola deskriptif. Pola deskriptif menurut Best adalah metode penelitian yang berusaha 

                                                           
29 , PT Remaja Rosdakarya, hlm. 325 
30 , hlm.1 
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menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.31 Maka, 

dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini 

digunakan agar permasalahan dapat digambarkan dengan jelas dan terperinci 

mengenai tata ruang dalam pemahaman masyarakat dan pemerintah mengenai 

bantaran sungai serta interkasi masyarakat bantaran sungai dan Pemerintah dalam 

pengelolaan bantaran Sungai Brantas di Kampung Wisata Warna-warni. 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dipakai peneliti dalam 

melakukan penelitian yang sesuai dengan tema dari peneliti. Lokasi penelitian juga 

dimaksudkan untuk mendapatkan informasi agar penulis bisa mendapatkan data dan 

dapat menunjang terselesaikannya penelitian tersebut. Berdasarkan penelitian yang 

diambil oleh penulis yaitu membahas seputar permasalahan kontestasi atas ruang di 

bantaran sungai yang berubah menjadi kampung wisata, untuk itu penelitian ini 

berlokasi di Kapung Wisata Warna-warni Kota Malang pada bulan Mei  Juli 2017. 

Mengingat judul dari penelitian ini mendeskripsikan tentang kawasan tersebut. 

Kampung Wisata Warna-warni terletak di bantran Sungai Brantas Kampung Juanda 

Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang. Selain di Kampung Wisata 

Warna-warni, penulis juga melakukan penelitian ke beberapa Instansi Pemerintahan 

pada bulan yang sama yaitu Mei -  Juli 2017. Pemilihan instansi yang memiliki 

kaitan dan dianggap paham dengan permasalahan ini, yaitu Badan Perencanaan, 

                                                           
31 Bumi 
 Aksara, hlm. 157 
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Penelitian, dan Pembangunan (Barenlitbang) Kota Malanag, Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (DPKP) Kota Malang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) 

Kota Malang. 

3.3 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, pasalnya 

fokus penelitian akan menjelaskan masalah utama yang akan diteliti dari sebuah 

objek penelitian. Fokus penelitian juga ditujukan agar penelitian dapat lebih terarah, 

terperinci, serta tidak menyimpang dari rumusan masalah. Berdasarkan uraian diatas, 

maka fokus dalam penelitian ini adalah terkait pada cara pandang masyarakat dan 

Pemerintah melihat praktek penggunaan ruang bantaran sungai dan adanya perubahan 

terhadap ruang bantaran sungai yang beralih fungsi dari ruang terbuka hijau menjadi 

permukiman dan berubah menjadi kampung wisata. Dalam hal ini ada perubahan cara 

pandang pada penggunaan ruang bantaran sungai oleh Pemerintah setelah berubah 

menjadi kampung wisata. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. In-depthInterview atau wawancara32 

Melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Dari proses 

wawancara tersebut, peneliti mendapatkan keterangan yang sesuai dengan 

tujuan penelitian ini. Proses wawancara dilakukan dengan sistem tanya jawab 

                                                           
32 Sukardi,Op. cit, hlm. 162 
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dengan bertatap muka antara peneliti dengan narasumber. Dengan 

menentukan narasumber yang akan diwawancarai, yaitu Ketua RW 02, Ketua 

Pengurus, dan Inisiator, Kampung Wisata Warna-warni, Badan Perencanaan, 

Penelitian, dan Pembangunan (Barenlitbang) Kota Malang, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Malang, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang, pada bulan Mei  Juli 2017. 

2. Studi Kepustakaan (Study Research)33 

Studi kepustakaan dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan informasi 

tambahan yang terkait pada penelitian ini. Informasi tersebut diperoleh dari 

buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, disertasi, 

peratutran-peraturan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan 

langsung dengan politik tata ruang permukiman bantaran sungai ini. Dalam 

hal ini berita tentang Buku Henri Lefebvre tentang The Production of Space, 

Berita tentang Kampung Wisata Warna-warni, jurnal-jurnal tentang politik 

tata ruang, dan buku, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan judul 

penelitian. 

3. Studi Dokumentasi34 

Studi dokumentasi menjadi cara lain dalam memperoleh informasi. Arsip, 

artikel, dan data base perusahaan atau Pemerintahan sebgai bahan informasi 

                                                           
33 Ibid 
34 Ibid  



36 

tambahan terkait penelitian ini. Dalam studi dokumentasi penelitian ini berupa 

hasil observasi berupa gambar, Perda tentang RTRW Kota Malang, dan 

RDTR sub wilayah Timur Laut Kota Malang. 

3.5 Teknik Pemilihan Informan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode purposive dengan 

pemilihan informan secara terstruktur. Informan dalam penelitian ini dibagi atas 

informan utama dan informan pendukung. Informan adalah orang yang berada pada 

lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi 

dan kondisi latar penelitian. Pemilihan informan ini dilakukan agar penelitian berjalan 

dengan efektif, sistematis dan efisien. Adapun informan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:35 

A. Informan Utama 

Mereka adalah yang terlibat langsung dalam interaksi sosial politik yang 

diteliti. Informan yang termasuk dalam informan utama pada penelitian ini 

adalah: 

 Sony 

Sony merupakan Ketua RW 02 Kampung Wisata Warna-warni, yang 

merupakan penghubung antara masyarakat dengan Pemerintah dan PT. 

Indana Paint. 

 
                                                           
35 Muhammad Idrus (2007). Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan 
 Kuantitatif) . UII Press: Yogyakarta, hlm, 311. 
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 Lena 

Lena merupakan anggota Badan Perencanaan, Penelitian, dan 

Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang, di bidang infrastruktur 

 Dina 

Dina merupakan anggota Dinas Pekerjaan Umum (DPUPR) Kota 

Malang 

 Syahroel 

Syahroel merupakan anggota Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (DPKP) Kota Malang 

 Heri 

Heri merupakan anggota Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

(Disbudpar) Kota Malang 

B. Informan Pendukung 

Merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, 

diantaranya adalah: 

 Ismail Marzuki 

Ismail Marzuki merupakan ketua pengurus Kampung Wisata Warna-

warni dalam hal pengelolaan. 

 

 



38 

 Nisa 

Nisa merupakan salah satu masyarakat bantaran Sungai Brantas yang 

berdagang di Kampung Wisata Warna-warni 

 Nabila  

Nabila merupakan ketua Guys Pro sebagai mahasiswa yang 

memperantarai antara masyarakat bantaran Sungai Brantas Kampung 

Juanda dengan PT. Indana. 

 Namun, disini penulis menggunakan dua sumber informan karena sudah 

dirasa cukup untuk memenuhi sumber data yang diperoleh dari informan.Sumber 

informan yang dipakai oleh penulis adalah Informan Utama dan Informan 

Pendukung. 

3.6 Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian adalah cara dan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun instrumen 

penelitian yang akan digunakan antara lain: 

1. Interview Guide (Pedoman Wawancara)36 

Sebelum bertemu narasumber untuk diwawancari, peneliti telah menyiapkan 

pedoman wawancara yang menjadi acuan ketika proses wawancara. Naumn, 

proses tanya jawab tidak hanya terpaku pada pedoman wawancara, melainkan 

                                                           
36 , hlm. 102 



39 
 

pertanyaan yang dilontarkan menyesuaikan ketika proses wawancara 

berlangsung. selain informasi verbal dari narasumber, informasi juga 

didapatkan melalui respon-respon non-verbal narasumber. 

2. Pedoman Observasi37 

Observasi adalah melakukan peninjauan secara cermat.Penelitian ini cukup 

banyak menjadikan bahan observasi sebagai data penelitian. Observasi 

dilakukan peneliti yang mengamati secara langsung di Kampung Wisata 

Warna-warni. 

3. Pedoman Dokumentasi 

Dalam melaksanakan pedoman dokumentasi, menyelidiki data-data tertulis 

dari buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan 

sebagainya. Pada dasarnya pedoman dokumentasi terdiri dari garis besar data 

yang dapat menunjang penelitian. 

4. Field Note (Buku Catatan) 

Buku catatan sangat penting pada saat melakukan penelitian untuk mencatat 

hasil pengamatan atau temuan yang ditemukan pada proses pengumpulan data 

saat studi lapangan. Untuk itu penelitian ini selalu dilengkapi dengan satu 

buku kecil yang berfungsi untuk mencatat jawaban narasumber, dan hasil 

pengamatan. 

5. Tipe Recorder (Perekam Suara) 

                                                           
37 Ibid  
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Perekam suara penting pada saat melakukan penelitian untuk merekam hasil 

temuan yang ditemukan pada proses pengumpulan data saat studi lapangan. 

Yang berfungsi untuk merekam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan 

narasumber. 

3.7 Sumber Data 

Ada 2 (dua) jenis sumber data yang dapat diperoleh dalam pengumpulan data 

pada suatu penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan 

mengenai jenis data sebagai berikut38: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 

dengan narasumber (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa 

opini secara individual ataupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu 

benda (fisik), dan kejadian atau kegiatan. Sumber data yang dihasilkan 

merupakan catatan penting yang ditemukan dari hasil pengamatan lapangan 

dan juga informasi yang diberikan oleh para informan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh dengan 

berhubungan dengan narasumber yang diteliti, serta merupakan data 

pendukung bagi penelitian yang dilakukan. Data sekunder pada umumnya 

                                                           
38 hendi Rohidi,
 Jakarta: UI PRESS, hlm.13. 
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berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip 

(data documenter) yang dipublikasikan dari berbagai pihak yang mendukung 

penelitian seperti produk kebijakan dan lain sebagainya. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk menganalisis berlangsungnya proses fenomena 

sosial dan memperoleh sejumlah gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut serta 

menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena 

sosial. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

konsep Miles dan Huberman, yaitu39: 

1. Reduksi data (Data Deduction) 

Reduksi data yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Dari proses wawancara, terdapat catatan-

catatan yang masih kasar, kemudian data tersebut disusun kembali dan dipilah 

menjadi data-data terkait tata ruang yang masuk dalam penelitian ini. 

2. Penyajian data (Display Data) 

Data yang telah tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian 

kualitatif, penyajian data berupa teks naratif termasuk data yang berupa angka 

diuraikan dalam bentuk kata dan kalimat. 
                                                           
39 Ibid, hlm.16 



42 
 

3. Menarik kesimpulan 

Selama penelitian berlangsung, dilakukan juga verifikasi untuk tinjauan ulang 

pada catatan-catatan lapangan, ide-ide baru yang melintas di pikiran atau 

dilakukannya peninjauan kembali hasil penelitian sehingga kesimpulan yang 

diambil tidak menyimpang dari alur penelitian. 

3.9 Teknik Keabsahan Data 

Untuk pembuktian validitas data penelitian ini ditentukan oleh kredibilitas 

temuan dan inteprestasinya dengan mengupayakan temuan dan penafsiran yang 

dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan disetujui oleh subyek 

penelitian. Agar kondisi tersebut dapat terpenuhi dengan cara memperpanjang 

observasi, pengamatan terus-menerus, triangulasi40, dan membicarakan hasil temuan 

dengan orang lain, menganalisis kasus negatif dan menggunakan bahan refrensi.41 

Triangulasi memiliki tiga jenis, yakni triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan 

data, dan triangulasi waktu. 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Lexy J. Moleong, Loc. Cit, hlm. 330 
41  Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan 
 Kuantit , hlm. 327 


