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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Umum 

 Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu, secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian 

dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah. Metode penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bukan bersifat 

eksperimen dan dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan (berupa data 

primer dan data sekunder). 

3.2  Lokasi Studi 

 

 

 

Nama Jalan   : Jalan H.M.Arsyad 

Lokasi                                     : Desa Cempaga Kampung Melayu Kec.Cempaga 

Kab.Kotawaringin Timur 

Kelas jalan    : Jalan kelas I 

Klasifikasi jalan  : Kolektor Primer (Kabupaten) 

Tipe Jalan   : 1 jalur 2 lajur 2 arah tak terbagi 

Panjang Jalan    : 3 KM 
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Lebar Jalan    : 3m x 2m 

Bahu Jalan   : 1m x 1m 

 

3.2.1  Data Geografis 

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur secara geografis terletak pada 11207’29” 

sampai 113014’22” Bujur Timur dan 1011’50” s/d 3018’51” Lintang Selatan. 

Batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagi berikut : 

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Katingan. 

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Seruyan. 

c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Katingan. 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa. 

3.2.2  Topografi, Klimatologi, dan Penggunaan Lahan 

 Secara umum keadaan Topografi Kabupaten Kotawaringin Timur bervariasi dengan 

kisaran 0 – 60 meter diatas permukaan laut,dimana sebagian besar merupakan dataran rendah 

yang meliputi bagian selatan sampai bagian tengah memanjang dari timur ke barat. 

Sedangkan bagian utara merupakan dataran tinggi yang berbukit yang didominasi jenis tanah 

padsonik merah kuning dan beberapa bagian lain berjenis alluvial,organosal, dan lithosol. 

Berdasakan hidrologinya Kabupaten Kotawaringin Timur dialiri oleh 1 (satu) sungai besar 

yaitu mentaya yang mengalir dari arah utara ke selatan dan bermuara di laut Jawa. Sungai 

Mentaya memiliki panjang kurang lebih 400 km 

Dan dapat dilayari sejauh kurang lebih 270 km dengan kedalaman rata – rata 6 meter dan 

lebar rata – rata 400 meter. 

Iklim di Kabupaten Kotawaringin Timur pada umumnya termasuk Daerah beriklim tropis 

basah (lembab) dengan tipe B (menurut Scmidt dan Ferguson) dengan perincian kondisi iklim 

sebagi berikut : 

Curah Hujan : 1.934 mm/tahun (jumlah hari hujan 69 HH) 

Suhu rata – rata/ bulan : 270C – 360C 

Kelembaban Nisbi : 82 – 89 % 

Berdasarkan kondisi eksisting tentang kondisi geografis meliputi karakteritis topografi dan 

klimatologi Kabupaten Kotawaringin Timur, berikut ini akan diuraikan potensi sumber daya 

alam yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan ekonomi. Sumber daya alam 

Kotawaringin Timur yang diidentifikasikan sebagai kawasan pembangunan. 
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3.3 Diagram Alir Tahapan Studi 
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3.3.1  Pengumpulan Data 

pengumpulan data merupakan aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi 

yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian. Adapun tujuan 

penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah ataupun hipotesis penelitian, untuk dapat 

menjawabnya diperlukan data atau informasi yang diperoleh melalui tahapan pengumpulan 

data. Informasi atau data mempunyai karakteristik yang berbeda beda sehingga 

membutuhkan metode yang berbeda-beda pula. 

Adapun pengumpulan data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data Primer dan data 

sekunder: 

1. Data Primer

adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya

yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang)

maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara

menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode

observasi).

2. Data Sekunder

adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara

tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik

yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan

kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke

perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang

berhubungan dengan penelitiannya.

3.3.2  Menentukan Nilai 

Yaitu mencari hasil atau nilai suatu penelitian dengan menggunakan data yang telah 

dikumpulkan sebelumnya lewat metode pengumpulan data baik itu data Primer maupun data 

Sekunder untuk mengetahui hasil dari penelitian tersebut.  

3.3.3  Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan 

pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di BAB sebelumnya. 

Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan 

masalah.Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah 

jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. 


