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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

III.1 Persiapan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan masalah yang terjadi pada permukiman 

kumuh di Kelurahan Kangkung. Penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan 

informasi/masukan kepada masyarakat. Adapun persiapan penelitian yaitu: 

III.1.1 Lokasi Penelitian  

Kelurahan Kangkung berada di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar 

Lampung. Lokasi keluarahan tersebut berada pada daerah dataran rendah yang 

terletak di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Teluk Lampung. 

Kelurahan Kangkung ini terdiri dari tiga Lingkungan dengan 28 RT. Mata 

pencaharian penduduk di Keluarahan tersebut sebagaian besar adalah nelayan dan 

berdagang.  

Adapun batas-batas administratif Kelurahan Kangkung adalah sebagai 

berikut:(Ningtyas 2015) 

A. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gunung Mas. 

B. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung. 

C. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bumi Waras. 

D. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pesawaran. 

Berikut merupakan gambar peta Keluarahan Kangkung, Bandar Lampung dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini 
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Gambar III.1 Peta Lokasi Penelitian Kelurahan Kangkung 

Sumber: Hasil Pengolahan, 2020 

III.1.2 Bahan Penelitian 

Adapun bahan yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini antara 

lain: 

Tabel III.1 Bahan Penelitian 

No Data Sumber Data Keterangan 

1 

1) Data Kondisi 

Bangunan 

2) Data Kondisi Jalan 

Lingkungan 

3) Data Kondisi 

Penyediaan Air 

Minum 

4) Data Kondisi 

Drainase Lingkungan, 

5) Data Kondisi 

Pengelolaan  Limbah 

6) Data Kondisi 

Pengelolaan 

Persampahan. 

7) Data Kondisi Proteksi 

Survei Lapangan dan 

Pengambilan Titik 

Koordinat 

2020 
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III.1.3 Alat Penelitian 

Alat berguna sebagai media untuk melakukan proses penulisan tugas akhir. 

Penulisan tuga akhir ini menggunakan beberapa media seperti perangkat. Berikut 

beberapa perangkat yang digunakan pada penelitian ini yaitu : 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Laptop digunakan untuk memasukkan, menyimpan dan mengolah data, 

pada penelitian ini yaitu ASUS, AMD Dual-Core A6-9220, up to 2.9 GHz 

burst frequency, Memory 4 GB, OS WIN10. 

2. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut : 

a. ArcMap versi 10.2 

Perangkat lunak ArcMap 10.4 digunakan pada saat proses pengolahan 

data penelitian yang dilakukan, mulai dari penginputan data hingga  

pengolahan selesai dan juga layouting peta. 

b.   Microsoft Word 2016 

Microsoft Word 2019 digunakan untuk menulis serta menyusun 

laporan penelitian tugas akhir yang dilakukan. 

c.   Microsoft Excel 2016 

Microsoft Excel 2016 digunakan untuk melakukan perhitungan untuk 

menunjang hasil dari pengolahan. 

 

 

 

Kebakaran 

2 
Data Batas Admisnistrasi 

Kota Bandar Lampung 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA)KotaBandar 

Lampung 1:25.000 

2019 

3 
Batas RT Kelurahan 

Kangkung Pemerintahan Kelurahan 
Kangkung 

2020 

4 
Citra Pleiades-1 

Lembaga Penerbangan 

dan Antariksa Nasional 
2018 
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III.2 Pelaksanaan Penelitian 

Berikut merupakan bagian dari pelaksanaan penelitian diantaranya: 

III.2.1 Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.2 Diagram Alir 
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1. Studi Literatur 

Studi literatur pada penelitian digunakan untuk melakukan pencarian 

sumber untuk mendukung penelitian seperti jurnal yang dipublikasikan 

oleh Universitas Diponogoro berjudul ―Kajian Karakteristik dan Metode 

Penanganan Kawasan Kumuh Studi Kasus Kecamatan Semarang 

Timur‖(Kumala 2014). Sumber yang digunakan dalam menentukan 

kriteria-kriteria permukiman kumuh yaitu dipublikasikan oleh Institut 

Teknologi Sepuluh November dengan judul ―Analisis Tingkat Kekumuhan 

dan Pola Penangannya‖ (Crysta 2017) dan sebagainya. 

2. Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data 

sekunder yang diperlukan yaitu berupa citra Pliades-1A yang telah 

direktifikasi, batas administrasi, batas RT, batas lingkungan, dan jaringan 

jalan di Kelurahan Kangkung. Data primer yang diperlukan yaitu hasil 

survei lapangan dari setiap parameter seperti kondisi bangunan, kondisi 

jalan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase, kondisi air limbah, 

dan kondisi persampahan kemudian melakukan digitasi bangunan, jalan 

dan drainase. 

3. Skoring 

Penelitian ini melakukan skoring dengan cara melakukan survei lapangan 

terlebih dahulu kemudian dilakukan pemberian nilai disetiap kriteria dari 

parameter yang digunakan dan dilakukan perhitungan dengan cara skor 

pada setiap parameter dijumlahkan kemudian dibagi dengan sub kriteria 

dan didapatkanlah hasil dari parameter tersebut. 

4. Klasifikasi Kondisi Parameter 

Klasifikasi kondisi parameter dilakukan setelah pemberian skoring dengan 

cara mengelompokkan setiap parameter dari 28 RT kemudian setiap 

parameter diklasifikan kedalam kategori baik, buruk, dan sangat buruk 

berdasarkan klasifikasi setiap parameter. 

5. Identifikasi Kekumuhan  

Identifikasi kekumuhan dilakukan dengan cara menjumlahkan luas 

wilayah setiap RT sesuai yang sudah diklasifikasikan kemudian jumlah 
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luas wilayah tersebut dibagi dengan total luas wilayah setiap parameter 

dikali 100 dan didapatkanlah hasil persentase untuk identifikasi 

kekumuhan. 

Pemberian skor prioritas kriteria-kriteria yang mempengaruhi kawasan 

permukiman kumuh dari setiap indikator di lokasi penelitian, pada analisis 

ini menggunakan metode skoring. 

6. Overlay 

Penelitian ini melakukan proses Overlay yaitu dengan menggabungkan 

seluruh parameter kemudian diklasifikasikan berdasarkan setiap kelas 

yang terdiri dari kelas 1 tidak kumuh, kelas 2 kumuh, dan kelas 3 sangat 

kumuh. 

7. Klasifikasi Tingkat Permukiman Kumuh 

Klasifikasi tingkat permukiman kumuhan dilakukan pada setiap wilayah 

RT yang akan menunjukkan daerah tersebut termasuk dalam kategori tidak 

kumuh, kumuh, dan sangat kumuh. 

8. Analisis Hasil 

Analisis hasil dilakukan setelah tahap pengolahan dan telah selesai maka 

dilakukan analisis hasil yang sudah didapatkan untuk mengetahui daerah 

mana saja yang diidentifikasi kumuh. 

III.2.2 Teknik Pengolahan Data 

1. Penilaian kekumuhan berdasarkan Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016 

tentang peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh. Penilaian ini 

menggunakan tujuh parameter yaitu:(PUPR 2016) 

1) Kriteria bangunan gedung. 

2) Jalan lingkungan. 

3) Penyediaan air bersih dan minum. 

4) Drainase lingkungan. 

5) Pengelolaan air limbah. 

6) Pengelolaan persampahan. 

7) Proteksi kebakaran. 
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2. Skoring 

Pemberian skor berdasarkan prioritas kriteria-kriteria yang mempengaruhi 

kawasan permukiman kumuh dari setiap parameter. Penilaian terhadap 

masing-masing indikator berdasarkan kondisi di lapangan, kemudian 

disesuaikan dengan parameter untuk diberikan nilai. Masing-masing 

parameter mempunyai bobot nilai 5 (76% - 100% sesuai kondisi parameter 

aktual), 3 (51% - 75% sesuai kondisi parameter aktual), 1 (25 % - 50 % 

sesuai kondisi parameter aktual), dan 0 (0% - 25% sesuai kondisi 

parameter aktual), yang selanjutnya ditotal untuk menentukan nilai 

kekumuhan (Agatha et al. 2017). 

1) Kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan adalah 

sebagai berikut:  

a. Kualitas baik (0% – 25%)  : skor 0 

b. Kualitas cukup baik (26% – 50%) : skor 1 

c. Kualitas buruk (51% – 75%)  : skor 3 

d. Kualitas sangat buruk 76% – 100%) : Skor 5 

2) Perhitungan total penilaian setiap indikator didekati dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut 

 

Keterangan: 

Si  = total skor pada setiap indicator 

𝚺Bi = skor sub kriteria 

𝚺P   = jumlah sub kriteria 

3) Klasifikasi setiap parameter didekati dengan menggunakan rentang 

tengah antara setiap skor dalam skala penilaian. Hal ini ditujukan untuk 

mengetahui kualitas setiap indikator terkait analisis untuk penanganan 

dari identifikasi permukiman kumuh. Sehingga didapatkan nilai 

klasifikasi untuk setiap kelas yakni: 

a. Kelas 1(kualitas baik)  : 0 – 1,67 

b. Kelas 2 (kualitas buruk)  : 1,67 – 3,35 

c. Kelas 3(kualitas sangat buruk) : 3,36 – 5 



 
 

27 

 

III.2.3 Overlay dan Klasifikasi Tingkat Kekumuhan 

Overlay yaitu menggabungkan seluruh parameter yang digunakan hingga 

klasifikasi tingkat kekumuhan. Klasifikasi tingkat kekumuhan dilakukan pada 

setiap wilayah RT yang akan menunjukkan daerah tersebut termasuk dalam 

kategori tidak kumuh, kumuh, sangat kumuh. Adapun perhitungannya yaitu: 

1. Perhitungan untuk mendapatkan tingkat kekumuhan sebagai berikut: 

 

dimana: 
N  : Total Nilai 

𝚺Si : Total Skor pada Setiap Indikator 

2. Perhitungan untuk klasifikasi kekumuhan dilakukan dengan rumus: 

Selang Interval =  

Sehingga didapatkan nilai klasifikasi untuk setiap kelas, semakin besar 

angka yang didapat, maka nilai kumuhnya semakin besar yaitu: 

1) Kelas 1(Tidak Kumuh) : 0 – 8,75 

2) Kelas 2 (Kumuh) : 8,76 – 17,51 

3) Kelas3(Sangat Kumuh) : 17,52 – 26,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


