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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

Sebagai salah satu negara dengan perkembangan yang cukup pesat 

Indonesia menjadi tujuan bagi negara-negara lain untuk berinvestasi dalam hal 

ekonomi, pendidikan, budaya dan beragam kegiatan yang bisa menguntungkan 

kedua negara. Untuk itulah Indonesia dan juga kota-kotanya perlu untuk lebih 

kreatif dan inovatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam 

hal pendidikan Indonesia memiliki kota-kota besar yang memiliki fasilitas dan 

juga kualitas pendidikan yang bergengsi dan juga dapat bersaing di era global 

ini. 

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota 

besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang juga 

merupakan salah satu kota pendidikan terbesar di Indonesia, dengan banyaknya 

perguruan tinggi dengan status negeri maupun swasta hal ini tentu akan 

mengundang mereka yang ingin melanjutkan pendidikannya untuk datang ke 

Kota Malang, akan tetapi untuk mendukung kegiatan dan perkembangan 

tersebut Kota Malang membutuhkan infrastruktur fisik dan non-fisik yang 

tersedia dengan baik agar tidak menghambat proses tersebut. Infrastruktur fisik 

meliputi sarana dan prasarana, tata guna, desain,  dan non fisik meliputi 

hubungan sosial, aktivitas perekonomian, dan aktivitas lainnya. Dengan 

semakin berkembang dan majunya fasilitas dan infrastruktur tentu akan 

berimbas positif dalam perkembangan Kota Malang sendiri. 
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Dalam hal ini transportasi merupakan salah satu bagian penting di dalam 

pengembangan suatu kota, transportasi merupakan suatu pergerakan yang dapat 

berupa pergerakan manusia, barang, dan informasi dari suatu tempat ke tempat 

lain dengan aman, nyaman, cepat, dan sesuai dengan lingkungan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia. Perkembangan transportasi saat ini 

meningkat dengan pesat, peningkatan ini seiring dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk serta berkembangnya daerah-daerah baru dan khususnya di Kota 

Malang yang merupakan kota pendidikan dan juga salah satu kota besar yang 

ada di Indonesia.. 

Untuk itulah pemerintah Kota Malang dalam mengahadapi kondisi 

pembangunan yang semakin modern dan maju faktor yang harus diperhatikan 

salah satunya ialah keberadaan jalan, karena jalan merupakan sarana penting 

bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan seperti berangkat ke kantor, anak-

anak yang berangkat kesekolah, pedagang yang akan pergi berjualan di pasar 

dan masih banyak kegiatan lainnya, jalan hendaknya dirancang juga dengan 

mempertimbangkan karakteristik pejalan kaki agar dapat melakukan perjalanan 

yang aman, nyaman, dan lancar. Seperti yang kita ketahui bahwa aktivitas 

berjalan kaki merupakan suatu bagian yang tak dapat kita lepaskan dari aktivitas 

lainnya. Pejalan kaki memainkan peranan penting dalam sistem transportasi 

setiap kota dengan semakin banyaknya kendaran pribadi yang ada di jalan 

menyebabkan jumlah yang mampu ditampung oleh jalan menjadi berlebihan 

yang akhirnya menyebabkan kemacetan, adanya transportasi umum tidak juga 

menjadikan masyarakat mau untuk menggunakannya dengan berbagai 

alasannya seperti waktu, biaya hingga keamanan.  Sebagai contoh di kota- kota 
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besar negara-negara maju, aktivitas jalan kaki didukung oleh fasilitas kawasan 

yang lengkap dan menjadi suatu aktivitas yang popular, bahkan menjadi hobi 

sebagian masyarakatnya. Hal ini karena pedestrian disana dilandasi oleh hal- 

hal yang positif, antara lain:  

1. Pedestrian dapat menumbuhkan aktivitas yang sehat, sehingga 

mengurangi kerawanan kriminalitas.  

2. Pedestrian dapat menghadirkan suasana lingkungan yang spesifik, unik 

dan dinamis di kawasan kota.  

3. Pedestrian merupakan daerah yang menarik untuk berbagai kegiatan 

sosial, seperti bernostalgia, pertemuan mendadak, berekreasi, bertegur 

sapa, dan sebagainya.  

4. Pedestrian berfungsi sebagai penurun tingkat pencemaran udara dan 

polusi suara, karena berkurangnya kendaraan yang lewat dan vegetasi 

yang tumbuh dengan baik. 

5. Pedestrian dapat berkembang menjadi kawasan bisnis yang menarik, 

juga sebagai tempat kegiatan promosi, pameran, periklanan, kampanye, 

dan sebagainya.  

Akan tetapi di sebagian besar daerah di Indonesia seperti di Kota 

Malang kegiatan berjalan kaki sendiri yang dianggap sebagai salah satu moda 

transportasi yang murah, mudah dan sehat menjadi yang paling terpinggirkan 

akibat pembangunan yang semakin pesat. Dalam kenyataannya  fasilitas bagi 

pejalan kaki seperti trotoar secara kuantitas dan kualitas sangat kurang. Dalam 

peraturan di Indonesia pejalan kaki telah memiliki acuan dan aturan  disebutkan 

bahwa: “pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa 
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trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain dan berhak mendapatkan 

prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan”.1  

Akan tetapi dalam realitanya pejalan kaki malah tergeser di atas jalan 

sebagai pihak yang terlemah dalam sistem transportasi karena kurang tegasnya 

pemerintah menjalankan peraturan yang telah dibuat. Sejak diberlakukannya 

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap 

penyelenggaraan jalan, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, 

wajib melaksanakan dan menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Perlengkapan jalan 

disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume lalu lintas. 

Pejalan kaki merupakan pengguna jalan yang membutuhkan ruang 

tersediri untuk memperoleh faktor keamanan. Selain faktor keamanan, pejalan 

kaki juga membutuhkan faktor kenyamanan yang ditunjang dengan fasilitas-

fasilitas pendukung. Fasilitas pejalan kaki tidak hanya berupa trotoar, tetapi 

juga dilengkapi dengan taman, pohon peneduh, lampu, bangku, tempat sampah, 

dan lain-lain. Saat ini fasilitas pejalan kaki masih sangat minim dan kurang 

diperhatikan, sehingga memberikan kondisi ketidaknyamanan bagi para pejalan 

kaki. selain tidak nyaman, keamanan juga menjadi faktor yang perlu 

diperhatikan. 

Di Indonesia pentingnya penyediaan jalur pejalan kaki di Indonesia 

telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

                                                           
1Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  pasal 131 
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Ruang2 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan3. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

ketentuan rencana penyediaan dan pemanfaatan parasarana dan sarana jaringan 

pejalan kaki harus disediakan dalam perencanaan kota. Dalam Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 2009 menyatakan bahwa dimana setiap jalan yang digunakan 

untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, termasuk 

fasilitas bagi pejalan kaki. Selain itu, beberapa lembaga terkait, seperti 

Kementerian Pekerjaan Umum Petunjuk Perencanaan Trotoar tahun 1990, 

Pedoman Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan 

tahun 1995, dan Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki pada Jalan Umum 

tahun 1999 dan Kementerian Perhubungan membuat Pedoman Teknis 

Perekayasaan Fasilitas Pejalan Kaki di Wilayah Kota tahun 1997, juga telah 

mengeluarkan pedoman teknis sebagai acuan dalam penyediaan jalur pejalan 

kaki. 

Di Kota Malang dapat dilihat bahwa fasilitas-fasilitas tersebut belum 

sepenuhnya terpenuhi dan dinikmati oleh para pejalan kaki, terbukti hanya 

dibeberapa kawasan saja fasilitas serta ruang bagi pejalan kaki tersedia seperti 

di Jalan Ijen, Jalan Veteran, dan Jalan Bandung selebihnya akan sangat sulit 

ditemui, kalaupun ada maka biasanya pada kondisi yang tidak terawat hingga 

rusak dan parah maupun tidak ada sama sekali. Padahal pejalan kaki tak dapat 

dipisahkan dari sebuah kota. 

                                                           
2http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/26TAHUN2007UU.htm, diakses pada januari 
2017 
3http://hubdat.dephub.go.id/uu/288-uu-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-
angkutan-jalan. diakses pada januari 2017 

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/26TAHUN2007UU.htm
http://hubdat.dephub.go.id/uu/288-uu-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
http://hubdat.dephub.go.id/uu/288-uu-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
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Dalam hal ini kebijakan pemerintah Kota Malang sangat diperlukan 

untuk mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembuatan dan 

penerapan kebijakan. Thomas R Dye mengatakan bahwa Kebijakan publik yang 

merupakan : “whatever governments choose to do or not to do”.4 

Selanjutnya dinyatakan apabila pemerintah memilih untuk melakukan 

kebijakan publik, maka harus mengutamakan goal (tujuan objektifnya) dan 

merupakan tindakan keseluruhan, bukan hanya perwujudan keinginan 

pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sedangkan Menurut Friedrich 

menyatakan bahwa : 

“kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada 

tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah 

dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai 

tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Definisi ini berarti 

pemerintah harus mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan untuk 

merespon dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi”5 

Sebagai kota besar, Malang tidak lepas dari permasalahan sosial dan 

lingkungan yang semakin buruk kualitasnya. Kota yang pernah dianggap 

mempunyai tata kota yang terbaik di antara kota-kota Hindia Belanda ini, kini 

banyak dikeluhkan warganya seperti kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas. 

Melihat realita perkembangan Kota Malang yang kian pesat juga dengan terus 

bertambahnya jumlah kendaran yang diakibatkan oleh masuknya para 

pendatang yang akan melanjutkan pendidikannya maka hal ini harus dibarengi 

dengan ditingkatkannya ruang jalan, dimana ruang bagi pejalan kaki harus 

                                                           
4 Winarno, B, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo, Yogyakarta. 
5 Wahab, S.A, 1997. Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan 

Negara. Bumi aksara. Jakarta 
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menjadi prioritas karena kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki menjadi 

hal yang signifikan bagi pengembangan Kota Malang. Maka dari itu peneliti 

tertarik untuk mengangkat dan berfokus pada “ Kebijakan Pemerintah Kota 

Dalam Penyediaan Jalur Pedestarian dan Fasilitas Pendukungya Di Kota 

Malang (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Malang)” 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Malang dalam penyediaan ruang 

dan fasilitas bagi pejalan kaki? 

2. Apa saja faktor penyebab ketidaktersediannya ruang dan fasilitas bagi 

pejalan kaki di Kota Malang? 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Adapun dalam penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui kebijakan pemerintah Kota Malang dalam penyediaan ruang 

dan fasilitas bagi pejalan kaki. 

2. Mengetahui faktor penyebab ketidaktersediaan ruang dan fasilitas bagi 

pejalan kaki di Kota Malang? 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada individu 

dan lembaga uang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti : 

1. Manfaat Teoristis  

a. Sebagai bahan studi ilmiah untuk memperkaya konsep maupun teori 

yang mampu menyokong perkembangan wawasan tentang peran 

serta pentingnya sarana serta fasilitas bagi pejalan kaki dalam 

perkembangan Kota Malang. Dan juga sebagai salah satu bagian 

dalam kajian program studi ilmu pemerintahan yaitu kebijakan 

publik 

b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan 

penyediaan sarana serta fasilitas bagi pejalan kaki oleh pemerintah 

daerah maupun kota. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan rekomendasi perbaikan dalam pembuatan dan 

penyusunan kebijakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Malang 

E. DEFINISI KONSEPTUAL 

Definisi konseptual ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan 

tentang makna arti kata yang ada di dalam permasalahan yang kemudian 

disajikan. Dengan adanya penegasan arti kata tersebut akan mempermudah 

dalam memahami maksud kalimat yang tercantum dalam penelitian.  
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Konsep sendiri adalah istilah, yang terdiri atas satu kata atau lebih yang 

menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide atau gagasan. Bailey 

(1982) menyebutkan bahwa konsep sebagai suatu persepi (mental image) atau 

abstraksi yang dibentuk dengan menarasikan hal-hal khusus dalam sebuah 

penelitian yang tentunya memiliki konsep dasar guna memberikan batasan-

batasan yang berkaitan dengan konsep dasar dalam penelitian.6 

1. Kebijakan pemerintah kota 

Pemerintah daerah merupakan tatanan struktur yang termasuk 

organisasi tatanan daerah otonom yang dibentuk atas dasar pencapaian 

tujuan memperluas pelayanan yang dilakukan pemerintah demi tercapainya 

pelayanan yang mencakup seluruh wilayah yang ada serta terjangkau oleh 

masyarakat bahkan yang berada didaerah terpencil sekalipun.  

Ada empat tingkatan pemerintahan (otonom), yaitu pusat, provinsi, 

daerah dan desa. Pemerintahan tingkat pusat cukup disebut sebagai 

pemerintah. Lalu di tingkat provinsi disebut dengan pemerintahan provinsi, 

dimana gubernur ialah kepada daerahnya, pemerintahan daerah tingkat 

kabupaten/kota cukup disebut dengan pemerintahan kabupaten/kota yang 

dipimpin oleh bupati/walikota, pemerintah kabupaten mencakup 

administrasi perkotaan dan pedesaan, sedangkan pemerintah kota mencakup 

administrasi daerah perkotaan saja.7 

Kebijakan adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat 

pemerintah untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat di sini 

                                                           
6 Iqbal,Hasan,2004,analisis data penelitian dengan statistik,Jakarta.bumi aksara 
7 Sadyohutomo, muyono. 2008. Manajamen kota dan wilayah realita dan tantangan. Jakarta, bumi 

aksara 
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merupakan keseluruhan kepentingan yang utuh dari perpaduan pendapat, 

keinginan, dan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah.8 Kebijakan 

pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan 

berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh  pejabat-pejabat 

pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, 

kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat Undang-

undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-

keputusan atau petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, 

bersangkut paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan 

pemberlakuannya.9 

Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat 

bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam 

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Kebijakan pejabat 

administrasi negara tersebut kemudian dituangkan dalam suatu format 

tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum (berlaku sama bagi setiap 

warga negara).10 

Dalam lingkungan kebijakan, seperti adanya pengangguran, 

kriminalitas, krisis ekonomi, gejolak politik yang ada pada suatu negara 

akan mempengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan untuk 

meresponnya, yakni memasukkannya ke dalam agenda pemerintah dan 

                                                           
8 J.E. Hosio,2007, Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-esai dari Sorong, Yogyakarta: 

LaksBang, hlm. 3. 
9 Solichin Abdul Wahab,2002, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Modelmodel 

Implementasi Kebijakan Publik,Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 21. 
10 Hotma P. Subea,2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum 

Pemerintahan yang Baik,Jakarta: Erlangga, hlm. 101. 
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selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah 

masalah yang bersangkutan.11 

2. Penyediaan Jalur pedestarian  

Pedestarian berasal dari bahasa yunani, yaitu pedos yang berarti kaki, 

sehingga pedestarian dapat diartikan sebagai pejalan kaki atau orang yang 

berjalan kaki, sedangkan jalan merupakan media diatas bumi yang 

memudahkan manusia dalam tujuan berjalan, pedestarian memiliki arti 

pergerakan atau perpindahan orang atau manusia dari suatu tempat ke 

tempat lainnya dengan berjalan kaki atau dapat secara harfiah diartikan  

“ person walking in the street.” Yang berarti orang yang berjalan dijalan.12 

Pedestrian juga diartikan sebagai pergerakan atau sirkulasi 

perpindahan manusia/ pengguna dari satu tempat asal (origin) menuju ke 

tempat yang ditujunya (destination) dengan berjalan kaki. Menurut Iswanto 

(2006), suatu ruas jalan perlu dilengkapi dengan adanya jalur pedestrian 

apabila disepanjang jalan terdapat penggunaan lahan yang memiliki potensi 

menimbulkan pejalan kaki. Namun jalur pedestrian dalam konteks 

perkotaan biasanya dimaksudkan sebagai ruang khusus untuk pejalan kaki 

yang berfungsi sebagai sarana pencapaian yang dapat melindungi pejalan 

kaki dari bahaya yang datang dari kendaraan bermotor. Di Indonesia sendiri 

lebih dikenal sebagai trotoar, yang berarti jalur jalan kecil selebar 1,5 meter 

sampai 2 meter atau lebih memanjang sepanjang jalan umum.  

 

                                                           
11 Subarsono,2006, Analisis Kebijakan Publik,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 14. 
12 Anggriani, ninek.2009.pedestarian ways dalam perencanaan kota klaten. Yayasan humaniora. 

Hlm 56 
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3. Fasilitas pejalan kaki 

Fasilitas pejalan kaki pada umumnya merupakan fasilitas yang 

diperuntukan bagi pejalan kaki sebagai sarana dalam menunjang 

kegiatannya setiap hari. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bina 

Marga nomor 76/KPTS/Db/1999 menyebutkan bahwa fasilitas bagi pejalan 

kaki terdiri dari :  

1) Jalur pedestarian atau jalur pejalan kaki meliputi  

a) Trotoar 

b) Penyebrangan sebidang  

a. Penyebrangan sebidang 

b. Penyebrangan pelikan  

c) Penyebrangan tak sebidang 

a. Jembatan penyebrangan  

b. Terowongan  

2) Pelengkap atau pendukung jalur pejalan kaki, meliputi :  

a. Halte  

b. Lapak tunggu 

c. Lampu penerangan 

d. Rambu  

e. Pagar pembatas  

f. Marka jalan 

g. Pelindung/peneduh. 
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F. DEFINISI OPERASIONAL 

Dalam penelitian ini, untuk memberi kemudahan bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian diperlukan suatu operasional yang di maksud untuk 

menjelaskan indikator-indikator yang ditetapkan. Definisi operasional adalah 

unsur yang mengukur suatu variabel atau petunjuk pelaksanaan suatu 

penelitian. Variabel ialah sebuah konsep yang mempunyai variasi nilai. 

Definisi operasional merupakan suatu unsur yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel. Untuk menilai variabel dapat dilihat 

melalui indikator yang ada. Adapun indikator penelitian ini adalah : 

a. Kebijakan Pemerintah Kota dalam penyediaan jalur pedestarian 

a) Peraturan daerah tentang pedestarian di Kota Malang 

b) Penyediaan jalur pedestarian dan fasilitas pendukungya.  

c) Penyediaan pengawasan melalui CCTV 

b. Jalur pedestarian dan fasilitas pendukung 

a) Kondisi layak digunakan  

b) Aman dari jalur kendaraan 

c) Lokasi dan penempatan jalur pedestarian 

d) Fungsi jalur pedestarian 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh 

kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Sedangkan menurut 

Arikunto, metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun 
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dokumentasi.13  Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Sulistyo-Basuki mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 

berikut:  

"prosedur penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran 

seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang 

diteliti. Penelitian kualitatis ini berhubungan dengan ide, persepsi, 

pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti yang kesemuanya tidak 

dapat diukur dengan angka-angka".14 

Adapun mengenai uraian yang lebih lanjut dalam metode penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Jenis penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif yang mengarah pada pemberian data secara sistematis dan akurat 

terkait kondisi dilapangan.15 Jenis penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang 

ada baik fenomena ilmiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu 

bisa berupa aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan 

perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Dalam hal 

ini peneliti akan mendeskripsikan terkait dengan kebijakan pemerintah Kota 

Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyediaan 

jalur pedestarian dan fasilitas pendukungnya di Kota Malang. 

13 Arikunto, S. 2002.  Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek. Edisi Revisi Kelima. 

Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. Hal : 136 
14 Basuki, Sulistyo. 2010. Metode Penelitian. Jakarta : Penaku. Hal:78 
15Sebagaimana yang diuraikan oleh nurul bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

diarahkan untuk memberikan gejala-gejala , fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis 

dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (ibid, hlm. 47) 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan 

dilaksanakan, pengamatan serta observasi langsung dilapangan untuk 

mendapatkan gambaran, informasi maupun data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Lokasi dalam penelitian ini ialah Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Malang  yang bertempat di Jalan Bingkil Nomor 1 

Malang. Mengapa dinas ini dipilih karena sebuah alasan yaitu : 

a) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang Kota Malang  

merupakan pelaksana teknis dari pemerintah Kota Malang yang 

menyelenggarakan kegiatan serta yang menangani masalah yang 

berhubungan dengan tata ruang di Kota Malang. 

3. Sumber data 

a. Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak 

pertama atau pihak yang memiliki kewenangan langsung yaitu Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kota Malang. 

b. Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang mendukung seluruh penelitian 

yang menjadi pendukung bagi data primer yang mana data ini diperoleh dari 

pihak kedua, yaitu buku bacaan, jurnal, dan internet.  

4.  Teknik pengumpulan data  

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting 

demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara 

mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan alat yang digunakan. Metode 
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pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang biasa digunakan 

adalah : 

a) Observasi  

Observasi merupakan teknik penggumpulan data yang dilakukan 

secara langsung dengan cara pengamatan terhadap obyek kajian. Menurut 

Hasan, observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean 

serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai 

dengan tujuan-tujuan empiris.16 Observasi dilakukan secara langsung di 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang yang merupakan 

pelaksana teknis dari pemerintah Kota Malang yang menyelenggarakan 

kegiatan serta yang menangani masalah yang berhubungan dengan tata 

ruang di Kota Malang. Selain itu observasi juga perlu peneliti lakukan 

langsung terhadap masyarakat pengguna dan pemanfaat pedestarian serta 

masyarakat yang tinggal disekitar lokasi pedestarian. 

b) Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam.17 Peneliti akan melakukan 

wawancara kepada subyek penelitian, agar memperoleh data terkait dengan 

kebijakan pemerintah kota dalam penyediaan jalur pedestarian di Kota 

Malang. 

                                                           
16 Hasan, M. Iqbal. 2002.Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia 

Indonesia, Bogor. Hal : 86. 
17 Ibid, Hal : 85. 
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c) Dokumentasi  

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting 

baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi 

penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk 

memperkuat hasil penelitian.18 Sedangkan menurut Sugiyono, dokumentasi 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumentel dari 

seseorang.19 

5. Subjek penelitian  

Subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi atau kondisi latar belakang penelitian. Karena sebagai 

subjek yang mampu memberikan informasi, maka dalam penelitian harus 

berhati-hati dalam menentukan informasi. Agar mendapatkan informasi yang 

lengkap dan konkrit serta mendalam, adapun subjek dalam penelitian ialah : 

a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang 

b) 3 orang pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Malang 

c) 7 orang Pengguna jalur pedestarian / pejalan kaki di Kota Malang 

6. Analisis data 

Dalam penelitian ini dalam analisis datanya menggunakan metode 

kualitatif untuk mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang 

bersifat interaktif dan fleksibel. Menurut Bogdan Taylor dalam Moelong 

mendifinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang 

                                                           
18 Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan 

Penelitian. Malang: UMM Press. Hal : 72. 
19 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatid, dan R&D). 

Bandung : Alfabeta. Hal : 240 
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menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.20 Dalam teknik analisa data secara kualitatif 

dapat diperoleh melalui beberapa cara diantaranya :  

a. Reduksi data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. semakin lama peneliti ke lapangan, maka 

jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk 

itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu 

dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya. 

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang 

akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh 

karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala 

sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah 

yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. 

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan, keleluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti 

yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan dengan 

teman atau orang lain yang dipandang cukup menguasai permasalahan yang 

                                                           
20Lexy j. Moelong.2006.metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung : remaja 

rosdakarya,hlm.248 
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diteliti. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat 

mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang 

signifikan. 

b. Penyajian data  

penyajian data (display data) dimaksudkan untuk mempermudah bagi 

peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu 

dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu 

bentuk kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut 

kelompoknya dan disusun sesuai kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar 

selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpilan-kesimpulan 

sementara yang dipereoleh padan waktu direduksi. 

c. Penarikan kesimpulan / verifikasi 

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses perumusan makna 

dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan 

mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali, melakukan 

peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan 

dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan 

masalah yang ada. 



 
 

 


