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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan Penelitian Kualitatif 

Penelitian ini dikelompokkan dalam penelitian deskriplif analitik dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Disebut penelitian deskriptif, karena penelitian ini akan 

mengungkapkan secara rinci dan sistematis bagaimana perlindungan hak pejalan kaki. 

Menurut Whitney (I960) (Nazir, 2005: 54) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-

masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi 

tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, 

serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

Pendapat Nasution (1996:5) menyatakan penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah 

mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha 

memahami bahasa dan tafsiran mereka memang dunia sekitarnya. Dalam hal ini, penelitian 

naturalistik tidak peduli terhadap persamaan dari objek penelitian melainkan sebaliknya 

mengungkap tentang pandangan tentang kehidupan dari orang-orang yang berbeda-beda. 

Pemikiran ini didasari pula oleh kenyataan bahwa makna yang ada dalam setiap orang 

(manusia) berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak mungkin umuk mengungkap kenyataan yang 

ada dalam diri orang yang unik itu menggunakan alat lain kecuali manusia sebagai instrumen. 

Lebih lanjut Lincoln dan Guba (1985:199) menyatakan bahwa "the human – as – instrument 

is inclined toward mefoods that are extensions of normal human activities: looking, listening, 

speaking, reading, and the like". 
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Dari pernyataan ini terlihat jelas bahwa keunggulan manusia sebagai instrumen dalam 

penelitian naturalistik karena alat ini dapat melihat, mendengar, membaca, merasa, dan 

sebagainya yang biasa dilakukan oleh manusia umumnya. Bogdan dan Biklen (1982; 2-3) 

mengistilahkan penelitian kualitatif sebagai payung dengan sejumlah strategi penelitian yang 

memberikan karakteristik-karakteristik tertentu. Penelitian ini disebui juga "field 

research"yang seringkali digunakan oleh para antropolog dan sosiolog. Istilah "field 

research" digunakan untuk membedakan proses penelitian ini dari penelitian yang dilakukan 

di dalam laboratorium atau penelitian lainyang tempat penelitiannya dikontrol. Dalam 

pendidikan, mereka menambahkan, bahwa penelitian kualitatif seringkali 

disebut"naturalistic" karena para peneliti menggantungkan pada peristiwa yang terjadi secara 

alamiah.Cresswell (1998) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut. 

“Qualitative research is an inquiry process of understanding based ondistinct 

methodological traditions of inquiry that explore a sosial or human problem. The 

researcher builds a complex, holistic picture, analyses words, reports detailed views of 

informants, and conducts the study in a natural setting”.(Penelitian kualitatif adalah 

proses penelitian untuk memahami berdasarkan iradisi metodologi penelitian tertentu 

dengan cara menyelidiki masalah sosial atau manusia. Peneliti membuat gambaran 

kompleks bersifat holistik, menganalisis kata-kata,melaporkan pandangan-

pandanganpara informan secara rinci, dan melakukan penelitian dalam situasi 

alamiah). 

Cresswell (1994) membedakan paradigma kualitatif dari kuantitatif dengan lima asumsi. 

Pertama, asumsi ontologis yang mempenanyakan "What is the nature of reality?". Dari 

perspektif kualitatif, realitas menurut partisipan dalam sebuah penelitian bersifat subyektif 

dan ganda. Kedua, asumsi epistemologis yang mempertanyakan "What is the relationship of 

the researcher to that researched?”. Dari perspektif kualitatif, peneliti berinteraksi dengan 

subjek yang sedang diteliti. Ketiga, asumsi aksiologis yang mempenanyakan "What is the 

role of values?'. Dari perspektif kualitatif, penelitian sarat dengan nilai dan bersifat bias. 

Keempat, asumsi retoris yang mempertanyakan "What is the language of research?”. Dari 

kelompok kecil atau individu-individu yang mungkin dapat mengetahui atau bersifat 
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informan tentang suatu fenomena atau pengalaman seseorang yang diperlukan (Mc. Millan 

dan Schumacher, 2001:433). Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel ini 

dimaksudkan untuk sebanyak mungkin memperoleh informasi dengan segala kompleksitas 

yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak pejalan kaki, dan dimaksudkan untuk mencari 

informasi secara rinci yang sifatnya spesifik yang memberikan citra khas dan unik. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini sangat cocok 

untuk menelaah permasalahan yang dihadapi oleh pejalan kaki, dimana banyak faktor yang 

mengakibatkan terlanggarnya hak-hak pejalan kaki. Metode penelitian kualitatif 

memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran holistik dari berbagai sudut pandang baik 

dari pihak pejalan kaki, peraturan-peraturan mengenai lalu lintas, dinas-dinas yang terkait 

dengan permasalahan lalu lintas, berbagai aspek sosial budaya yang melatar belakangi 

permasalahan tersebut, dan lain-lain. 

B.  Metode Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi 

kasus, atau penelitian kasus (case study; Nazir (2005: 57) mengemukakan bahwa: 

Studi kasus, atau penelitian kasus (case study), adalah penelitian tentang status subjek 

penelitian yang berkenaan dengan suatu spesific case atau khas dari keseluruhan 

personalitas (Maxfield, 1930). Tujuan studikasus adalah untuk memberikan gambaran 

secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari 

kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan 

dijadikan suatu hal yang bersifat umum. 

Mulyana (2002: 201) menjelaskan bahwa peneliti studi kasus berupaya menelaah 

sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Mereka sering menggunakan berbagai 

metode wawancara (riwayat hidup), pengamatan, penelaahan dokumen, (hasil) survei, dan 

data apa pun untuk menguraikan suatu kasus secara terinci. Metode studi kasus yang 

digunakan peneliti merupakan bentuk penelitian yang mendalam terinci, menyeluruh 

(Nasution, 1995) mengenai perlindungan hak-hak pejalan kaki yang dijadikan subjek 
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penelitian. Hal tersebut sejalan dengan pandangan para ahli yang menyebutkan bahwa studi 

kasus dapat dilakukan terhadap seorang individu, sekelompok individu, segolongan manusia, 

lingkungan hidup manusia atau lembaga sosial. 

Alasan dipilihnya metode penelitian studi kasus dalam penelitian ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  

1. Metode penelitian studi kasus merupakan salah satu bentuk metode yang tercakup di 

dalam metodologi penelitian kualitatif. 

2. Melalui metode penelitian studi kasus diharapkan dapat memberikan keleluasaan dalam 

menggunakan beragam teknik pengumpulan data sebagai sarana untuk menjangkau 

dimensi otentik dari topik perlindungan hukum terhadap pejalan kaki. 

3. Penggunaan metode penelitian studi kasus dalam penelitian ini memungkinkan peneliti 

meneliti pejalan kaki secara mendalam dan menyeluruh. 

4. Penggunaan metode penelitian studi kasus, memungkinkan peneliti untuk memahami 

secara langsung dan mendalam tentang perlindungan hak-hak pejalan kaki di Kota 

Bandung. 

5. Digunakannya metode penelitian studi kasus dalam penelitian ini diharapkan dapat 

melaksanakan penelitian secara efektif dan efisien. 

C.  Subjek dan Lokasi Penelitian 

Subjek penelitian adalah peneliti sendiri sebagai peneliti langsung dan beberapa 

informan lainnya yang diperlukan dalam obeservasi dan wawancara dalam penelitian ini, 

yaitu para pejalan kaki yang sedang berjalan di lokasi penelitian, para PKL,  dan juru parkir. 

Hal ini dilakukan untuk menggali data dan informasi yang penting dan dibutuhkan dalam 

penelitian ini. 

Lokasi penelitian di Kota Bandung meliputi Jalan Merdeka (depan Bandung Indah Plasa 

Mal), Jalan Cihampelas (sepanjang pertokoan Cihampelas), Jalan Asia Afrika (kawasan alun-
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alun dan sepanjang pusat pertokoan), Jalan Pasirkaliki, Jalan Pajajaran, Jalan Ahmad Yani 

(sepanjang pertokoan, pasar Cicadas, dan terminal Cicaheum), Jalan Braga, dan Jalan 

Cipaganti. 

D.  Teknik Penelitian 

Dalam penelitian ini, lentunya diperlukan data-data awal, yang nantinya akan digunakan 

sebagai bahan analisis. Data kualitatif yang dimaksudkan dan dihimpun di dalam penelitian 

ini adalah beragam keterangan atau informasi yang benar dan nyata, yang diperoleh dari 

sumber data berupa dokumen, arsip, catatan pribadi, biografi, wawancara, pengamatan, foto, 

artikel di media massa baik cetak maupun elektronik. Menurut Bogdan dan Biklen (1990: 

92), data adalah bahan bahan kasar (mentah) yang dikumpulkan peneliti dari lapangan yang 

ditelitinya. Bahan-bahan itu berupa hal-hal khusus yang menjadi dasar analisis. Ditambahkan 

oleh Moleong (1989: 122) dan Nasution (1988: 56), data yang dikumpulkan dalam penelitian 

berupa kata-kata, tindakan, dokumen, situasi, dan peristiwa yang dapat diobservasi. 

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara dan 

teknik yang berasal dari berbagai sumber baik manusia maupun bukan manusia. Dalam 

penelitian ini, teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah teknik 

pengumpulan data kualitatif, yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1.  Observasi 

Teknik Observasi ialah pengumpulan data dengan mengamati kondisi fasilitas pejalan 

kaki serta perilaku pejalan kaki ketika melintas/menggunakan jalur pejalan kaki tersebut. 

Dengan  melalui  kegiatan   pengamatan  ini, peneliti berharap dapat melihat gambaran jelas 

mengenai jalur pejalan kaki dan kondisi serta perilaku pejalan kaki yang sedang melintas. 

Dengan prinsip observasi partisipatif dalam penelitian, dilakukan terhadap kejadian atau 

kegiatan subjek penelitian dalam konteks yang terkait dengan focusmasalah yang dapat 



 

Ester, 2013 
Perlindungan Hukum Pejalan Kaki Pada Jalan-Jalan Protokol Dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan (Studi 
Kasus Di Kota Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

diamati secara langsung maupun tidak langsung (Patton: 1990). Jorgensen (1989) 

mendeskripsikan bahwa  

"Through participant observation, it is possible to describe what goes on.who or what is 

involved, when and where things happen, how they occur,and why– at least from the 

standpoint of participants – things happen as they do in particular situations". 

Artinya, melalui observasi partisipatif, dimungkinkan peneliti mendeskripsikan apa yang 

sedang terjadi, siapa dan apa yang terlibat, kapan dan dimana sesuatu itu terjadi, bagaimana 

mereka terjadi, dan mengapa sesuatu itu terjadi – paling tidak dari sudut pandang partisipan – 

ketika mereka melakukan sesuatu dalam situasi tertentu. Hal yang sama dikemukakan oleh 

Patton (1990:205) yang menamakan "Naturalistic Observations” yang dilakukan di lapangan 

(field) sebagai sejumlah cara atau jenis metode untuk mengumpulkan data melalui observasi, 

yaitu "paticipant observation, field observation, qualitative observation, direct observation, 

or field research", walaupun setiap istilah ini tergantung pada kondisi dan tujuan analisis 

kualitatif. Istilah-istilah observasi yang dikemukakan Patton tersebut pada dasarnya memiliki 

karakteristik yang sama, yaitu observasi untuk kepentingan pengumpulan data kualitatif. 

Ada sejumlah keuntungan jenis observasi kualitatif ini bagi peneliti sebagaimana 

dikemukakan Patton (1990: 203-205), sebagai berikut: pertama, bahwa dengan melaksanakan 

pengamatan langsung, maka peneliti akan mempunyai pemahaman tentang konteks yang 

lebih baik dalam program. Pemahaman konteks program sangat penting untuk perspektif 

keseluruhan; kedua, pengalaman pertama dengan program akan mendorong peneliti bersikap 

terbuka, berorientasi untuk menemukan sesuatu, dan mendekati permasalahan secara 

induktif; ketiga, peneliti mempunyai kesempatan melihat hal-hal yang mungkin tidak disadari 

oleh partisipan dan pihak terkait; keempat, peneliti dapat belajar tentang hal-hal yang 

mungkin tidak ingin dibicarakan partisipan pada saat wawancara terutama hal-hal yang 

sensitif; kelima, peneliti memungkinkan berpindah dari pendapat kebanyakan orang; 

dankeenam, peneliti dapat mengakses pengetahuan pribadi dan pengalaman langsungdengan 
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bantuan memahami dan menafsirkan program yang sedang diteliti. Dengan prinsip-prinsip 

observasi partisipatif dalam penelitian naturalistik, dan kemampuan peneliti dalam 

menangkap motivasi, kepercayaan, kepedulian, perhatian, perilaku yang tidak sadar dan 

kebiasaan subjek yang sedang diteliti, peneliti memungkinkan mendeskripsikan dan melihat 

sudut pandang subjek dalam menanggapi dunianya, mengemukakan persepsi, menceritakan 

pengalamannya, dan harapan-harapan kehidupannya di masa depan. Menurut Patton 

(1990:205-216), terdapat sejumlah ragam metode observasi.Dipandang dari keterlibatan 

observer, apakah sebagai partisipan (participant observer) atau hanya sebagai penonton 

(unlooker). Dalam penelitian ini, peneliti bukan hanya sekedar melihat suatu peristiwa dari 

luar (outside) melainkan sebagai partisipan dalam setting yang sedang dikaji. Peneliti sebagai 

observer yang partisipatif sepenuhnya terlibat dalam kegiatan peristiwa yang diteliti sesuai 

dengan kemampuan peneliti disamping berusaha memahami setting melalui pengalaman 

sendiri, pengamatan, dan perbincangan dengan partisipan tentang apa yang sedang terjadi. 

Ragam lainnya adalah terkait dengan validitas dan reliabilitas data observasi yaitu 

dampak observer terhadap apa yang diobservasi. Masalah ini menghendaki jawaban apakah 

observasi itu terbuka (overt) atau tertutup (covert). Patton (1990:209) mengemukakan bahwa 

observasi tertutup (covert observations) lebih memungkinkan untuk menangkap apa yang 

sungguh sedang terjadi dibandingkan dengan observasi terbuka (overt observation) ketika 

orang-orang dalam setting menyadari bahwa mereka sedang diteliti. Namun demikian, lebih 

lanjut Patton (1990: 211) menyatakan bahwa "the evaluator alone cannot make the decision 

about the extent to which observations and research purposes will be kept secret".  

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan melalui proses observasi terbuka namun pada 

saat tertentu, peneliti pun dapat bergeser pada observasi tertutup. Teknik observasi terbuka 

lebih banyak dilakukan untuk menghindari adanya perilaku atau tindakan yang tidak alamiah 

dari subjek karena kehadiran observer, maka peneliti berusaha melakukan pendekatan dalam 
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berbagai aktivitas sehingga mereka tidak merasa asing dengan peneliti yang bertindak 

sebagai observer partisipatif. 

Teknik pengamatan atau observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pengamatan non-partisipan yang tidak terstruktur, yaitu suatu prosedur pengamatan yang 

dilakukan peneliti dengan cara mengamati subjek penelitian dalam keadaan alamiah tanpa 

melibatkan diri dalam lingkungan dan kegiatan yangdilakukan oleh subjek yang diteliti. 

Alasan penggunaan teknik nonpartisipan dalam penelitian ini didasarkan pada suatu 

pertimbangan bahwa keadaan data yang dipilih, ltelah dikerjakan sebelum pengamatan 

dilaksanakan sehingga secara otentik dapat mewakili situasi sebenarnya. Berkaitan dengan 

pengukuran terhadap ketepatan suatu pengamatan yang dilaksanakan dalam penelitian ini, 

dicirikan dengan karakteristik hasil pengamatan sebagai berikut: 

a. Mampu menangkap keadaan atau konteks sosial alamiah tempat terjadinya suatu 

perilaku.  

b. Mampu menangkap peristiwa yang memiliki arti atau kejadian-kejadian 

yangmempengaruhi relasi sosial para partisipan. 

c. Mampu menentukan realitas serta keteraturan yang didasari oleh falsafah atau pandangan 

hidup subjek yang diamati. 

d. Mampu mengidentifikasi keteraturan dan gejala-gejala yang berulang dalam kehidupan 

subjek yang diamati tersebut (Black dan Champion, 1992: 286). 

2.  Wawancara 

 Teknik wawancara, ialah cara untuk menggali informasi, pemikiran, gagasan, sikap dan 

pengalaman para pejalan kaki di jalan protokol. Wawancara tatap muka dilakukan secara 

langsung antara peneliti dan narasumber secara dialogis, tanyajawab, diskusi dan melalui cara 

lain yang dapat memungkinkan diperolehnyainformasiyang diperlukan.Teknik wawancara ini 

merupakan metode pengumpulan data dan informasi yang mania untuk mendeskripsikan 
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pengalaman informan (Nazir, 2005:193). Proses wawancara terhadap subjek penelitian pada 

penelitian inidilakukan dalam bentuk wawancara percakapan informal, yang berlangsung 

secara spontan dan informal di dalam alur interaksi yang wajar selama penemuan 

berlangsung serta wawancara yang dilakukan dengan pendekatan terarah untuk menjaring 

informasi mengenai pokok bahasan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pertanyaan 

wawancara yang diajukan peneliti senantiasa disesuaikan dengan situasi dan kondisi, namun 

tidak terlepas dari pedoman wawancara yangdisiapkan peneliti sebelumnya. Selain itu, 

wawancara dengan subjek penelitian dilakukan secara terbuka, dimana ditujukan untuk 

menjaring informasi mengenai hal yang lelah dipersiapkan oleh peneliti kepada subjek 

penelitiandengan tetap mengacupada fokus masalah penelitian. 

Teknik wawancara yang dilakukan bersama dengan subjek penelitian, peneliti dapat 

memperoleh berbagai informasi, baik yang bersifat verbal ataupun yang bersifat nonverbal. 

Penggunaan teknik wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang ada 

dalam pikiran pejalan kaki, termasuk perasaannya, kehendaknya, interpretasinya kondisi jalur 

pejalan kaki yang dilaluinya. 

Tipe atau bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk 

wawancara terstruktur dan terbuka.Bentuk wawancara ini dipilih dengan harapan dapat 

diperoleh data yang lebih mendalam, lengkap, dan kaya isi maupunilustrasi sehingga 

memungkinkan dihasilkan suatu kepaduan hasil penelitian yang kaya makna. Subjek 

penelitian diberi kebebasan untuk menjawab penanyaan. Bila suatu topik diangkat, peneliti 

dan subjek penelitian terlibat dalam suatu dialog untukbertukar pandangan. Terkadang 

pertanyaan dimodifikasi dan topik baru yang relevan dengan penelitian dikembangkan selama 

wawancara berlangsung.Penggunaanwawancara tak terstruktur dalam penelitian ini, 

memberikan banyak kesempatan kepada responden untuk menggali ingatannya dan 

memvalidasi tanggapan yang diberikan. Hal ini juga dapat menghasilkan hasil wawancara 
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yang tepat dalam suasana santai dan tidak tergesa-gesa untuk tetap fokusnya proses 

wawancara dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan panduan wawancara. Panduan 

wawancara dipersiapkan dengan melakukan kaji dokumen awal mengenai topik yang akan 

diajukan, kemudian dapat digunakan secara fleksibel dan dapat diganti selama wawancara 

berlangsung. 

3.  Studi Dokumentasi dan Kepustakaan 

Teknik studi dokumentasi dan kepustakaan, ialah cara untuk menggali, mengkaji, dan 

mempelajari sumber-sumber tertulis baik dalam bentuk buku-buku, majalah, peraturan-

peraturan, laporan penelitian, makalah, jurnal, klipping media massa, dan dokumen negara 

(pemerintah). Menurut Moleong (1989: 87), studi dokumentasi diartikan sebagai suatu 

kegiatan pengumpulan data yang dilakukan terhadap beragam bahan tertulis berupa buku, 

jurnal, majalah, dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, artikel, surat kabar, majalah, 

dan sejenisnya. Dalam hal ini, penelitiadalah instrumen utama (key instrument) dalam 

pengumpulan data. Untuk mendukung ketersediaan data dan analisis data, peneliti 

memanfaatkan sumber-sumber lain berupa dokumen negara, catatan dan dokumen (non 

human resources). Menurut Lincoln dan Guba (1985: 276-277) catatan dan dokumen ini 

dapat dimanfaatkan sebagai saksi dari kejadian-kejadian tertentu atau sebagai bentuk 

pertanggungjawaban. 

Tujuan penggunaan teknik studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk 

melengkapi, mengoreksi, memperkokoh, memperkuat, membandingkan berbagai data yang 

diperoleh melalui kedua teknik pengumpulan data sebelumnya. Dengan demikian, 

penggunaan teknik studi dokumentasi dan kepustakaan iniberfungsi sebagai komplemen, 

suplemen, dan substitusi dari teknik observasi dan teknik wawancara. Dalam studi 

dokumentasi ini, peneliti akan memanfaatkan sumber kepustakaan berupa hasil penelitian, 



 

Ester, 2013 
Perlindungan Hukum Pejalan Kaki Pada Jalan-Jalan Protokol Dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan (Studi 
Kasus Di Kota Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

dan pembahasan konseptual dengan menggunakan teknik analisis yang dikaitkan 

perlindungan hak-hak pejalan kaki. 

E.  Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan prinsip bahwa peneliti berperan sebagai instrumen 

(human instrument) yang utama (Lincoln dan Guba, 1984:39), yang secara penuh 

mengadaptasikan diri ke dalam situasi yang dimasukinya, sehingga proses penelitian sangai 

penting daripada hasil yang diperoleh. Hal ini sangat tepat karena hanya penelitilah yang 

dapat secara fleksibel mengumpulkan data dari berbagai subjek penelitian yang 

mendalam.Human instrument ini dibangun atas dasar pengetahuan dan menggunakan metode 

yang sesuai dengan tuntutan penelitian. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri riset kualitatif 

sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen(1990, 33-36), yaitu: 

1. Riset kualitatif mempunyai lata ralami karena yang merupakan alat penting adalah adanya 

sumber data yang langsung dari perisetnya. 

2. Riset kualitatif itu bersifat deskriptif. Periset kualitatif lebih memperhatikan proses 

ketimbang hasil atau produk semata. 

3. Periset kualitatif cenderung menganalisis datanya secara induktif. 

4. Makna merupakan soal esensial untuk rancangan kualitatif. 

Peneliti sebagai instrumen akan terlihat pelaksanaannya dalam pengamatan langsung dan 

proses wawancara yang mendalam, seperti yang banyak dilakukan dalam penelitian ini. 

Peneliti secara langsung berhubungan dengan subjek penelitian sekaligus dengan peristiwa 

dan latar alamiahnya (setting naturalistic). Penelitian semacam ini tidak mungkin 

menggunakan instrumen berupa "benda mati" yang dilakukan secara khusus untuk aspek 

penemu seperti dalam penelitian kuantitatif (kuesioner, tes skala sikap, dan daftar isian). 

Akan tetapi, agar penelitian ini terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka peneliti 
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menyusun pedoman wawancara,observasi, dan studi dokumentasi. Sebagaimana tercantum 

dalam lampiran. Pedoman penelitian tersebut dalam pelaksanaannya dapat dikembangkan 

lagi sesuai dengan tuntutan realitas alamiah untuk mendapatkan data yang tepat, akurat, dan 

lengkap. 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Tabel 3. 1.: Kisi-kisi instrumen penelitian 

Trotoar kemudahan akses 

 

lebar yang cukup 

 

keamanan 

 

kesinambungan jalur 

 

kenyamanan lansekap 

 

memberi ruang intraksi 

 

memperkuat identitas lingkungan 

Kondisi 

lingkungan jarak ideal fasilitas umum 

 

jarak ideal tempat parkir 

 

jarak ideal penyeberangan jalan 

 

jarak tempuh ke TPKPU 

Fasilitas kelengkapan fasilitas 

 

diperkeras 

 

mampu memisahkan secara fisik 

dengan kendaraan 

 

kesatuan jenis jalur pejalan kaki 

 

kesatuan dengan TPKPU 

 

keberadaan lokasi perparkiran 

 

keberadaan penyekat ruang dan 

waktu 

 

kelengkapan perabot jalan 

 

pemeliharaan  

Sudut Jalan keleluasaan 

 

memiliki jarak pandang yang baik 
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kelengkapan rambu 

 

kemudahan akses 

 

pemisahan jalan dengan pengguna 

kendaraan 

Halte rute/jalur 

 

letak halte pada jalur pejalan kaki 

 

kedekatan dengan pusat pemukiman/ 

kegiatan 

 

kelengkapan rambu 

 

kelancaran arus lalu lntas 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan runut  dan   

bertahap,   terdiri   dari   tahap   persiapan,   tahap   uji   coba,   (tahap pelaksanaan, tahap 

penyusunan dan pengelompokan data, tahap evaluasi, dan tahap data pasti). 

F.  Teknik Analisis Data 

Tujuan penelitian kualitatif adalah menghasilkan temuan-temuan (Patton, 1990:371) 

namun, proses pengumpulan data bukanlah akhir dalam penelitian kualitatif. Dalam 

penelitian ini, kegiatan pengolahan dan analisis data dilakukan dalam seluruh rangkatan 

kegiatan penelitian lapangan yang dimulai sejak penelitian dilaksanakan secara 

berkesinambungan sampai dengan penelitian berakhir. Menurut Dayman dan Holloway 

(2008: 30), teknik analisis data adalah proses menguraikan data menjadi komponen-

komponen yang membentuknya, untuk mengungkapkan struktur dan unsur khasnya. 

Aktivitas akhir dari penelitian kualitatif adalah analisis, interpretasi, dan penyajian 

sejumlahtemuan. 

Dalam upaya untuk memenuhi hal tersebut, maka teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secarabersamaan, yaitu reduksi 

data, penyajian data, penarikan kesimpulan verifikasi (Miles dan Huberman (1992: 16-18). 

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. 
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Masalah reduksi data, penyajian data, danpenarikan kesimpulan merupakan rangkatan 

kegiatan analisis yang saling susul menyusul. 

Dalam hal ini, kesimpulan dilakukan secara bertahap, pertama berupa kesimpulan 

sementara, namun dengan bertambahnya data, maka perlu dilakukan verifikasi data, yaitu 

dengan mempelajari kembali data-data yang ada, baik yangdireduksi maupun yang disajikan. 

Disamping itu, dilakukan dengan cara memintapertimbangan dengan pihak-pihak yang 

berkenaan dengan penelitian ini. Setelah hal itu dilakukan, maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan keputusan akhir. 

1.  Tahap-Tahap Penelitian 

Dalam setiap proses penelitian kualitatif, batas antara satu tahapan dengan tahapan 

berikutnya sulit dinyatakan secara tegas. Hal itu sejalan dengan sifat emergen dari penelitian 

kualitatif, yaitu sifat yang senantiasa mengalami perubahan sepanjang penelitian 

dilaksanakan. Moleong (1989)  terbagi penelitian kualitatif ke dalam empat tahapan, yaitu: 

a. Tahap sebelum ke lapangan, meliputi berbagai studi kepustakaan, membuat desain 

penelitian, melaksanakan bimbingan intensif, menentukan lokasi penelitian, mengurus 

perizinan, melaksanakan uji coba penelitian, dan menyiapkan kelengkapan kegiatan 

penelitian lapangan. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, mencakup kegiatan mempelajari latar lokasi (setting) subjek 

yang diteliti, melakukan pengamatan, wawancara, membuat catatan lapangan, mengambil 

pola kejadian secara langsung, dan mengumpulkan pelbagai dokumen yang relevan. 

Persamaan dengan pelaksanaan tahap pekerjaan lapangan ini dilakukan pula kegiatan 

analisis data. 

c. Tahap pengolahan dan analisis data, mencakup kegiatan-kegiatan mencari dan 

merumuskan tema, membuat hipotesis. Bekerja dengan hipotesis menafsirkan hasil 

analisis data serta memverifikasi kredibilitasnya, keteralihannya, kebergantungannya, dan 
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kepastiannya. Kemudian, diakhiri dengan kegiatan merumuskan temuan dan teori 

substansial. 

d. Tahap penyajian laporan hasil penelitian berbentuk kegiatan pengetikkan naskah laporan, 

penggandaan, dan pencetakan naskah jadi, penyerahan naskah kepada Program 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (SPs UPI). Untuk selanjutnya dijadwalkan 

untuk diuji oleh tim penguji yang ditetapkan oleh pimpinan SPs UPI. 

2.  Reduksi Data 

Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstraksian, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga memerlukan 

pencatatan secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok 

dan penting. 

Sebelum melaksanakan reduksi data, maka peneliti membaca, mengkaji, dan menelusuri 

seluruh jenis data yang berhasil dikumpulkan kemudian peneliti melakukan pencatatan secara 

terinci, kemudian peneliti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok dan penting serta 

mendukung penelitian ini. 

3.  Penyajian Data 

Setelah melakukan reduksi terhadap data yang dikumpulkan, maka peneliti menyajikan 

data dalam bentuk deskripsi yang berdasarkan aspek-aspek yang diteliti dan disusun kondisi 

jalur pejalan kaki, fasilitas pejalan kaki, dan opini pejalan kaki di Kota Bandung mengenai 

kondisi yang mereka alami. 

4.  Verifikasi Data 

Verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-

pola, penjelasan,alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan sebenarnya 
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hanyalahsebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Menurut Miles(1992:20) 

kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau 

sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan 

kecocokannya, yaitu yang merupakan validitasnya. Pada saat menarik kesimpulan awal, 

biasanya yang dikemukan masihbersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-

bukti kuatyang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan 

bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten 

dengan kondisi yangditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang 

diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Bila kesimpulan dinilai kurang, maka 

peneliti dapat kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan. Untuk dapat 

mengetahui kualitas data, seorang peneliti dapat menilai melalui beberapa metode seperti : 

mengecek; keterwakilan data; mengecek data dari pengaruh peneliti; mengecek melalui 

triangulasi; melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang dapatdipercaya; 

membuat perbandingan atau mengkontraskan data; dan penggunaan kasus ekstrim yang 

direalisasi dengan memaknai data negatif. 

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. 

Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek 

penelitian (Moloeng, 2004:330) 

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 

2003:115), yaitu wawancara, observasi dan dokumen.Triangulasi ini selain digunakan untuk 

mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain 

itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, 

karena itu triangulasi bersifat reflektif. 
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Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya 

dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, 

dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan 

dengan memanfaatkan sumber. 

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif (Patton,1987:331). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka 

ditempuh langkah sebagai berikut : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan masyarakat dari berbagai kelas. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Selain itu, dalam riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh 

seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek validitas 

informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang 

paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Model triangulasi diajukan 

untuk menghilangkan dikotomi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-

benar ditemukan teori yang tepat. 
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Murti B., 2006 menyatakan bahwa tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk 

meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset. Dengan 

demikian triangulasi memiliki arti penting dalam menjembatani dikotomi riset kualitatif dan 

kuantitatif, sedangkan menurut Yin R.K, 2003 menyatakan bahwa pengumpulan data 

triangulasi (triangulation) melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi.  

5.  Pengambilan Kesimpulan 

Dalam hal ini kesimpulan dilakukan secara bertahap, pertama berupa kesimpulan 

sementara, namun dengan bertambahnya data maka perlu dilakukan veritikasi data, yaitu 

dengan mempelajari kembali data-data yang ada (yang direduksi maupun disajikan). Di 

samping itu, dilakukan dengan meminta pertimbangan dengan pihak-pihak yang berkenaan 

dengan penelitian ini, yaitu dinas-dinas yang berkewenangan dengan jalan dan fasilitas 

pejalan kaki, para informan pejalan kaki, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan 

jalan dan fasilitas pejalan kaki. Setelah hal tersebut dilakukan, maka peneliti baru dapat 

mengambil keputusan akhir. Langkah-langkah di atas diterapkan dalam proses analisis data 

penelitian ini hingga tercapainya deskripsi temuan penelitian sebagaimana disajikan dalam 

bab IV.  

 

 

 

 

 

 


