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BAB III

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian meliputi penentuan lokasi yang terbagi
menjadi dua, yaitu populasi sampel dan sampel. Metode pengumpulan
data, instrumen/alat, penentuan variabel dan sub variabel, metode analisis,
dan merupakan tahap berikutnya yang ada dalam metode penelitian desain
yang akan mendukung dalam penelitian.

3.1 Populasi

Desa Kejawan Lor dipilih karena merupakan desa yang mayoritas

masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan tradisional.
Dimana dilihat dari segi kepadatan rumahnya dan tingkat ekonomi, sosial,

dan budaya desa Kejawan Lor masih kental dan tradisional. Dalam

penelitian ini Desa Kejawan Lor memilki 3 RT, 143 KK, dengan jumlah

penduduk 737 orang.

Pada area wisata pantai Kenjeran wisatawan yang datang dari

berbagai pelosok kota terutama dari propinsi Jawa Timur. Pantai Kenjeran

merupakan area wisata pantai satu-satunya yang ada di kota Surabaya

dan masih banyak masyarakat memilihnya sebagai tempat rekreasi

keluarga.

Untuk penghematan tenaga, waktu, dan biaya survey untuk

penelitian ini memilih sampel sebagaimana diuraikan dalam sub bab

berikut.

3.2 Sampel

Untuk mendapatkan tipologi permukiman desa Kejawan lor , maka

penelitian ini menggunakan sampel dengan mempertimbangkan 3 (tiga)

kriteria yang akan dijadikan sebagai patokan. Adapun kriteria pemilihan

sampel yang dimaksud adalah: 1) Lokasi dekat dengan pantai, 2)

Nelayan yang memiliki perahu sendiri, 3) Penghuni yang mempunyai

ekonomi tinggi dalam kawasan tersebut, maka terpilih RT I yang terdiri

AnitaAndriyani/98 512180 34



STUD, KEGIATAN NELAYAN PADA PERMUKIMAN D, PANTA, KENJERAN-SURABAYA SEBAGA,
Pendukung Atraksi Wisata

btudr Kasus Fermukiman Nelayan RW II-Desa Kejawan Lor
(Bab III 'Metode (penelitian...

dari 44 KK atau sekitar 250 orang, RT II 40 KK atau sekitar 167 orang, RT
Ml 59 KK atau sekitar 320 orang.

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik quota stratified
random sampling. Teknik quota adalah jumlah sampel rumah untuk RW II
yang terdiri 3 RT diambil 21 rumah dari 143 KK (737 orang).

RT I diambil 7 rumah

RT II diambil 6 rumah

RT III diambil 8 rumah

7/143x100% = 4,89%

6/143x100% = 4,19%

8/143x100% = 5,59%

—^ Jadi jumlah proporsi sampel adalah 14,6%.
Jumlah sampel rumah : 143 x 14,6% =20,8 -21 rumah

Sedangkan teknik stratified adalah pengambilan sampel
berdasarkan atas tingkatan jenis yang ada pada populasi, yaitu
berdasarkan : mata pencaharian (nelayan, nelayan sekaligus pedagang,
nelayan sekaligus pedagang dan pengrajin), dimana untuk RT I diambil
nelayan 4 KK, nelayan sekaligus pedagang 2 KK, nelayan sekaligus
pedagang dan pengrajin 1KK, untuk RT II diambil nelayan 3KK, nelayan
sekaligus pedagang 2 KK, nelayan sekaligus pedagang dan pengrajin
1KK, untuk RT III diambil nelayan 4KK, nelayan sekaligus pedagang 3
KK, nelayan sekaligus pedagang dan pengrajin 1 KK. Teknik random
adalah sampel rumah diambil secara acak. Secara visual, sampel yang
dipilih dapat dicermati pada peta no 4.

Peta 4 : RW II
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3.4 Metode Koleksi Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk membantu
atau mendukung penelitian dilakukan dengan 2 cara yaitu secara
langsung dan tidak langsung. Data yang diambil secara langsung adalah
berupa data primer, sedangkan data yang diambil secara tidak langsung
berupa data sekunder. Berikut ini merupakan penjabaran dari masing-
masing cara :

a. Data primer

Cara ini meliputi: observasi lapangan, perhitungan, wawancara.
1. Observasi lapangan, baik itu observasi perilaku maupun observasi

fisik, observasi perilaku lebih menitik beratkan pada perilaku
kegiatan penghuni (life style) di permukiman nelayan. Hal ini
diperlukan untuk kepentingan desain konteksnya lebih mengena.
Sedangkan observasi fisik lebih menekankan pada fisik
permukiman nelayan, misal rumah-rumah penduduk di pesisir
pantai, potensi alam ,serta sarana dan prasarana yang ada di
lingkungan permukiman tersebut.

2. Perhitungan, diantaranya jumlah unit hunian yang ada di
permukiman nelayan yang ada di permukiman tersebut, wisatawan
yang datang ke pantai Kenjeran.

3. Wawancara, dilakukan untuk orang-orang yang ada di objek
penelitian. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk lebih
mendukung penjelasan aspek latar belakang objek yang akan
diteliti.

b. Data Sekunder

Cara ini meliputi:

1. Informasi dan data yang di peroleh dari kantor instansi dan desa
yang diteliti, mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2000. Data-
data sekunder yang dikumpulkan dari kantor Dinas Tata Kota
Surabaya berupa peta kawasan pantai timur Surabaya, peta
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penggunaan lahan, peta topografi, peta dan rencana
pengembangan kawasan Pantai Kenjeran.

2. Kajian pustaka mengenai teori-teori yang berkaitan dengan segala
sesuatu yang menyangkut dengan topik penelitian, diantaranya
teori-teori tentang permukiman, permukiman nelayan, dan
pariwisata.

3.4 Instrumen/Alat

Bahan/alat yang akan dipakai dalam penelitian di bedakan dalam 5
(lima) kategori. Masing-masing kategori memiliki tujuan yang berbeda
sesuai dengan yang dibutuhkan. Berikut ini merupakan penjabaran dari
masing-masing instrumen yang digunakan, yaitu :

1. Peta yang merupakan alat untuk penggambaran pengamatan baik
secara visual (observasi lapangan) maupun kajian data sekunder.

2. Buku catatan, untuk mencatat semua kegiatan yang dilakukan
selama penelitian.

3. Lembar kuesioner, yang dibagikan kepada masyarakat RW II-Desa
Kejawan Lor, dalam hal ini masyarakat yang berperan sebagai
responden adalah KK atau orang yang berpengaruh da.am
keluarga. Juga kepada wisatawan yang datang ke pantai Kenjeran

4. Kamera, digunakan untuk mengambil gambar-gambar obyek
penelitian yang nanti akan mendukung penelitian.

5. Komputer, digunakan untuk menguraikan/mengolah data-data yang
telah terkumpul, yang kemudian penyelesaiannya dalam bentuk
penulisan.
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3.5 Penentuan Variabel dan Sub Variabel
No 1 Variabel Sub Variabel
1. i ipologi

Nelayan

1. Tingkat sosial

ekonomi, dar

budaya

2. Tipe penghuni

, a. Iingkat pendidikan/dominas

» anggota

b. Tingkat penghasilan

cRagam kegiatan yang dominan
d. Ikatan kemasyarakatan

a. Jumlah penghuni

b. Tuntutan/kebutuhan

c. Kategori nelayan

d. Gaya hidup
2. Tipologi

Permukiman

Kenjeran

1- Style bangunan

2. Tata Ruang

3. konstruksi

a. Penampilan bangunan

b. Bentuk/Fasade bangunan
a. Program ruang

b. Macam ruang:

- Macam kegiatan

c. Besaran ruang:

- Lebar minimum

- Tinggi minimum

- Luas minimum

d. Persyaratan ruang

- Bukaan ruang

- Ventilasi

- Penerangan

a. Sistem struktur

b. Kualitas konstruksi
3. Mendukung

3ariwisata

1 Objek dan daya ,

tarik wisata

a. Alam

Elemen aktif: vegetasi, air,
batuan

Elemen pasif: angin, laut, sinar
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2. Amenitas

3. Aksesibilitas

matahari

b. Buatan

- Kerajinan

c. Budaya

- Kegiatan masyarakat

a. Fasilitas Makanan

- Restoran kecil

- Warung makan sedemana

b. Fasilitas komunikasi

- Wartel

- Faksimil

c. Fasilitas keamanan

- Penjaga pantai Kenjeran

d. Fasilitas Jasa

- Toko cinderamata

- Pramuwisata

a. Infrastruktur/prasarana

- Jalan

b. Moda angkutan

- Angkutan Umum

3.6 Metode Analisis

Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah dengan

menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu permasalahan yang

diperoleh dari kasus-kasus yang terjadi pada sebagian wilayah populasi

yang akan diteliti (RW ll-Kejawan Lor) untuk kemudian dirumuskan

sebagai model rekomendasi bagi permukiman nelayan di seluruh

perkampungan Kejawan Lor.
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