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B A B  III 

M E T O D O L O G I  P E N E L I T I A N 

 

III.1 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian tentang   Perubahan Rumah Bersubsidi Tipe 27Layak Huni di 

Kabupaten Kendal yang pembahasannya adalah tentang perubahan rumah dengan tipe 27 yang 

layak huni. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, istilah penelitian kualitatif ialah : 

Metodologi kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis berupa wawancara atau diskusi dari pemilik obyek yang diamati. Pelaksanan 

penelitian dengan metode kualitatif yaitu terlibat dan melalkukan kajian langsung di obyek 

penelitian. 

 Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi pemilik / penghuni dalam melakukan   perubahan rumahnya yang disesuaikan 

dengan kebutuhan bagi pemilik rumah tersebut, khususnya rumah sederhana tipe 27 / 60 m2. 

Dari metode kulitatif muncul faktor-faktor yang dapat memantu penulis menjabarkan dari 

maksud pemilik rumah rumah tipe 27 melakukan perubahan pada rumahnya, antara lain : 

a. Eksternal dengan menemukan permasalahan (variabel pengaruh / penyebab), yaitu : 

jenis pekerjaan, jumlah penghuni, penghasilan / gaji, tingkat kesejahteraan penghuni.  

b. Internal dengan menemukan permasalahan (variabel terpengaruh / individu 

responden), yaitu : persepsi penghuni terhadap rumah, perubahan fungsi ruang, 

potensi perubahan rumah. 

c. Sampel penelitian yaitu 12 unit rumah sederhana bersubsidi 27 m2 dengan luas lahan 

60 m2, pada perumahan Nirwana Residence Desa Magelung Kabupaten Kendal. 
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1.1. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini membahas tentang   Perubahan Rumah Bersubsidi Tipe 27 di 

Kabupaten Kendal. 

1.2. Lokasi Penelitian dan Subyek Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Perumahan Nirwana Residence Kabupaten Kendal. 

Adapun subyek penelitian ini merupakan Rumah Sederhana Bersubsidi dengan tipe 27. 

Penentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

faktor yang mempengaruhi   perubahan rumah, bagaimanan   perubahannya dan pengaruh lain 

yang mengakibatkan masyarakat di perumahan Nirwana Residence di Kabupaten Kendal 

melakukan perubahan tersebut. 

III.2 Metode Penelitian Perubahan Rumah Tipe 27 

2.1. Fenomena yang diamati  

Untuk mengetahui permasalahan terhadap   Perubahan Rumah Bersubsidi Tipe 27 Layak Huni 

di Kabupaten Kendal maka peneliti membuat analisa yang meliputi :  

• Kebutuhan Ruang 

Pada kriteria ini akan ditelaah terhadap kebutuhan ruang yang  nya dirubah. Dasar-dasar 

perubahan tersebut merupakan bagian untuk analisa perpindahan atau perubahan 

ruangnya,mulai dari perilaku dan kegiatan. 

• Terhadap Bangunan 

Ruang yang dirubah disesuaikan dengan kebutuhan penghuni, kegiatan penghuni dan biaya 

terhadap perubahan rumah tersebut. Metode pembangunan perubahan   tersebut adalah 

perluasan ke area bukaan pada kavling/site.  

• Kecukupan terhadap lahan 
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Perubahan   rumah dibangun atau diperluas menggunakan sisa lahan yang ada, bisa jadi kearah 

belakang rumah inti, kearah depan rumah inti atau bahkan dua-duanya perluasan dapat 

memanfaatkan lahan didepan dan dibelakang rumah inti. 

• Ketepatan terhadap peruntukan Rumah 

Setelah dilakukan perubahan   rumah, apakah perubahan tersebut sudah tepat untuk dijadikan   

ruang dan rumah yang layak huni. Merujuk pada kaidah-kaidah arsitektur untuk   perubahan 

rumah tersebut.  

2.2. Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian tentang   Perubahan Rumah Bersubsidi Tipe 27 di Kabupaten Kendal 

yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. 

Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu sosial dalam Prasetya32, yang dijadikan 

instrumen utama yaitu peneliti, sebagai berikut : 

1. Dengan menjadi instrumen utama, maka peneliti dapat langsung berinteraksi, 

berkomunikasi dan terlibat didalam aktifitas dengan obyek atau narasumber secara 

langsung. 

2. Peneliti dapat memahami jadwal yang telah dibuat (apakah data tersebut sudah cukup, 

atau penelitian tersebut kapan berhenti) 

3. Dengan terlibatnya peneliti dilapangan maka yang bersangkutan dapat langsung 

membuat data, analisa dan kesimpulan tentang apa yang didalami tentang penelitian 

tersebut.  

4. Informan dapat digunakan untuk alat bantu lebih dalam tentang kondisi 

(dilapangan/diobyek) dan informan tersebut adalah orang yang berkualitas tentang 

pemahaman, paham akan apa yang diteliti, memiliki kemampuan reflektif dan 

bersemangat saat proses penelitian. 

                                                           
32 Prasetya Irawan. 2006. Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Departemen Ilmu Adminstrasi FISIP UI. 
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2.3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

 Di dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data 

sekunder. Pada saat melakukan penelitian untuk membantu pengolahan dan mendapatkan data 

adalah dengan alat bantu tambahan berupa kamera, alat rekam, buku untuk mencatat agar apa 

yang didapat dilapangan dapat terdata dengan baik. 

2.3.1. Teknik Pengumpulan  

Dalam pengumpulan data untuk bahan penelitian, maka dibutuhkan beberapa sumber yang 

terkait dengan pendataan tersebut anatara lain : 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data utama yang dibutuhkan untuk sebuah penelitian atau data lapangan. 

Data lapangan bisa didapat dengan hasil wawancara secara langsung dengan obyek yang diteliti 

atau dapat menggunakan informan untuk dapat bercerita tentang kasus model atau rumah yang 

dilakukan perubahan dengan dasar kebutuhan rumah. Salah satu data adalah narasumber yang 

rumah atau rumahnya sudah dilakukan perubahan.  

Maka ketika peneliti membutuhkan data primer akan dapat dipeolrh dengan cara : 

• Pengamatan/observasi langsung dilapangan : 

 Observasi dilapangan dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara 

pengamatan langsung dilapangan. Sayarat utama penelitian kualitatif adalah dengan data 

lapangan, berupa wawancara, pengambilan foto dan pengamatan langsung dilapangan atau 

obyek yang diteliti. Dalam hal ini data yang berkaitan dengan kondisi rumah di perumahan 

Nirwana Residence, kabupaten Kendal sebagai kawasan perumahan bersubsidi tipe 27kawasan 

pemukiman yang terdiri perubahan ruang, faktor perubahannya, analisa tentang perubahan dari 

rumah itu sendiri. 
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• Melakukan Wawancara dengan Obyek Pengguna Rumah : 

Wawancara merupakan alat bantu berupa komunikasi dengan obyek yang diteliti, wawnacara 

atau interview dapat langsung dilakukan peneliti dilapangan agar data yang diterima lebih 

akurat atau nyata.  Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini kususnya dalam 

melakukan wawancara adalah : 

• Buku  : Digunakan untuk mencatat obyek atau narasumber untuk dijadikan 

sumber data. 

• Alat Perekam  : Digunakkan untuk merekam percakapan antara peneliti dengan 

personal obyek yang dilakukan wawancara. 

• Kamera  : Digunakan untuk mengambil gambar/foto sebagai pelengkap data. 

• Meteran : Digunakan untuk mengukur bangunan atau ruangan 

2. Sumber Data Sekunder 

Kajian teori atau disebut dengan kepustakaan yang diguakan untuk mengkaji masalah-masalah 

dilapangan disebut dengan data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder dapat melalui 

buku bacaan, informasi, kutipan atau dengan literatur yang terkait dengan obyek penelitian   

Perubahan Rumah Bersubsidi Tipe 27 di Kabupaten Kendal. Data sekunder tersebut antara lain 

: 

 

• Data tentang  rumah bersubsidi dengan tipe 27/60 

• Data teori-teori pendukung  

• Data pendukung berupa Foto, siteplan, gambar yang terkait dengan perumahan 

Nirwana Residence Kabupaten Kendal. 
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2.3.2. Sumber Data  

Untuk merumuskan data sekunder dan data primer sebagai penunjang penelitian ini 

adalah dengan melakukan pengumpulan data baik dari Dinas/Lembaga-lembaga terkait dengan 

obyek yang diteliti, antara lain : 

• Data Rumah Subsidi dari REI (Real Estate Indonesia) JATENG 

• Kantor Developer/Pengembang PT Hamparan Group, Semarang 

• Kantor Kecamatan Kendal Selatan, Kab. Kendal 

• Kantor Kimpraswil Prov. Jateng 

2.3.3. Pengolahan Data 

Pada kuesioner penelitian ini menggunakan pendataan dengan penilaian dikategorikan 

dengan  bobot nilai. Terkait jawabannya terdapat alternatif jawaban yang berpengaruh pada 

skala yang akan digunakan untuk penilaian data kualitatif . 

III.3 Metode Penelitian Kenyamanan Rumah Tipe 27 

3.1. Fenomena yang diamati  

Untuk mengetahui permasalahan terhadap   Perubahan Rumah Bersubsidi Tipe 27 

Layak Huni di Kabupaten Kendal maka peneliti membuat analisa yang meliputi :  

• Kebutuhan Data Pencahayaan Alami 

Pada kriteria ini akan ditelaah terhadap kebutuhan ruang yang dapat menerima pencahayaan 

alami secara merata di setiap sudut ruangan. 

• Kebutuhan Data Penghawaan Alami 

Ruangan dapat tersirkulasi penghawaan alami secara baik agara ruangan tidak pengap dan 

lembab. 

 

 



74 

 

3.2. Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian tentang   Perubahan Rumah Bersubsidi Tipe 27 di Kabupaten Kendal 

yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. 

Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu sosial dalam Prasetya33, yang dijadikan 

instrumen utama yaitu peneliti, sebagai berikut : 

1. Dengan menjadi instrumen utama, maka peneliti dapat langsung berinteraksi, 

berkomunikasi dan terlibat didalam aktifitas dengan obyek atau narasumber secara 

langsung. 

2. Peneliti dapat memahami jadwal yang telah dibuat (apakah data tersebut sudah cukup, 

atau penelitian tersebut kapan berhenti) 

3. Dengan terlibatnya peneliti dilapangan maka yang bersangkutan dapat langsung 

membuat data, analisa dan kesimpulan tentang apa yang didalami tentang penelitian 

tersebut.  

4. Informan dapat digunakan untuk alat bantu lebih dalam tentang kondisi 

(dilapangan/diobyek) dan informan tersebut adalah orang yang berkualitas tentang 

pemahaman, paham akan apa yang diteliti, memiliki kemampuan reflektif dan 

bersemangat saat proses penelitian. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

 Di dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data 

sekunder. Pada saat melakukan penelitian untuk membantu pengolahan dan mendapatkan data 

adalah dengan alat bantu tambahan berupa kamera, alat rekam, buku untuk mencatat agar apa 

yang didapat dilapangan dapat terdata dengan baik. 

                                                           
33 Prasetya Irawan. 2006. Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Departemen Ilmu Adminstrasi FISIP UI. 
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3.3.1. Teknik Pengumpulan  

Dalam pengumpulan data untuk bahan penelitian, maka dibutuhkan beberapa sumber yang 

terkait dengan pendataan tersebut anatara lain : 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data utama yang dibutuhkan untuk sebuah penelitian atau data 

lapangan. Data lapangan bisa didapat dengan hasil wawancara secara langsung dengan obyek 

yang diteliti atau dapat menggunakan informan untuk dapat bercerita tentang kasus model atau 

rumah yang dilakukan perubahan dengan dasar kebutuhan rumah. Salah satu data adalah 

narasumber yang rumah atau rumahnya sudah dilakukan perubahan.  

Maka ketika peneliti membutuhkan data primer akan dapat diperoleh dengan cara : 

• Pengamatan/observasi langsung dilapangan : 

 Observasi dilapangan dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara 

pengamatan langsung dilapangan. Sayarat utama penelitian kualitatif adalah dengan data 

lapangan, berupa wawancara, pengambilan foto dan pengamatan langsung dilapangan atau 

obyek yang diteliti. Dalam hal ini data yang berkaitan dengan kondisi rumah di perumahan 

Nirwana Residence, kabupaten Kendal sebagai kawasan perumahan bersubsidi tipe 27kawasan 

pemukiman yang terdiri perubahan ruang, faktor perubahannya, analisa tentang perubahan dari 

rumah itu sendiri. 

• Melakukan Wawancara dengan Obyek Pengguna Rumah : 

Wawancara merupakan alat bantu berupa komunikasi dengan obyek yang diteliti, 

wawnacara atau interview dapat langsung dilakukan peneliti dilapangan agar data yang 

diterima lebih akurat atau nyata.  Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

kususnya dalam melakukan wawancara adalah : 

• Buku  : Digunakan untuk mencatat obyek atau narasumber untuk dijadikan 

sumber data. 
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• Alat Perekam  : Digunakkan untuk merekam percakapan antara peneliti dengan 

personal obyek yang dilakukan wawancara. 

• Kamera  : Digunakan untuk mengambil gambar/foto sebagai pelengkap data. 

• Meteran : Digunakan untuk mengukur bangunan atau ruangan 

• Thermometer : Digunakan untuk mengukur suhu ruangan 

2. Sumber Data Sekunder 

Kajian teori atau disebut dengan kepustakaan yang digunakan untuk mengkaji masalah-

masalah dilapangan disebut dengan data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder dapat 

melalui buku bacaan, informasi, kutipan atau dengan literatur yang terkait dengan obyek 

penelitian   Perubahan Rumah Bersubsidi Tipe 27 Layak Huni di Kabupaten Kendal. Data 

sekunder tersebut antara lain : 

• Data rumah yang dijadikan sample 

• Data teori-teori pendukung atau literatur 

• Data pendukung berupa Foto, siteplan, gambar yang terkait dengan  rumah yang 

dijadikan sample di Nirwana Residence Kabupaten Kendal. 

3.3.2. Sumber Data  

Untuk merumuskan data sekunder dan data primer sebagai penunjang penelitian ini 

adalah dengan melakukan pengumpulan data, antara lain : 

• Hasil dari wawancara 

• Hasil dari Survey Lapangan 

• Literatur-literatur 

3.3.3. Pengolahan Data 

Pada kuesioner penelitian ini menggunakan pendataan dengan penilaian dikategorikan 

dengan  bobot nilai. Terkait jawabannya terdapat alternatif jawaban yang berpengaruh pada 

skala yang akan digunakan untuk penilaian data kualitatif. 
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III.4 Metode Penelitian Layak Huni Rumah Tipe 27 

4.1. Fenomena yang diamati  

Untuk mengetahui permasalahan terhadap   Perubahan Rumah Bersubsidi Tipe 27 

Layak Huni di Kabupaten Kendal maka peneliti membuat analisa yang meliputi :  

• Data Pencahayaan  Alami  

Pada kriteria ini akan ditelaah terhadap pencahayaan alami yang masuk kedalam ruangan. 

Sehingga ruangan tidak pengap dan lembab. 

• Data Penghawaan Alami 

Pada kriteria ini akan ditelaah terhadap penghawaan alami yang masuk kedalam ruangan dan 

tersirkulasi dengan baik. 

• Data Luasan Ruangan yang cukup 

Ruangan yang digunakan untuk beraktifitas dapat memadai baik dari sisi keruangan maupun 

dari sirkulasi. 

• Data Sarana dan prasarana yang memadai 

Sarana air bersih dan pembuangan limbah air kotor dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga 

di setiap rumahnya. 

4.2. Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian tentang   Perubahan Rumah Bersubsidi Tipe 27 Layak Huni di 

Kabupaten Kendal yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. 

Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu sosial dalam Prasetya34, yang dijadikan 

instrumen utama yaitu peneliti, sebagai berikut : 

                                                           
34 Prasetya Irawan. 2006. Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Departemen Ilmu Adminstrasi FISIP UI. 
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1. Dengan terlibatnya peneliti dilapangan maka yang bersangkutan dapat langsung 

membuat data, analisa dan kesimpulan tentang apa yang didalami tentang penelitian 

tersebut.  

2. Informan dapat digunakan untuk alat bantu lebih dalam tentang kondisi 

(dilapangan/diobyek) dan informan tersebut adalah orang yang berkualitas tentang 

pemahaman, paham akan apa yang diteliti, memiliki kemampuan reflektif dan 

bersemangat saat proses penelitian. 

4.3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

 Di dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data 

sekunder. Pada saat melakukan penelitian untuk membantu pengolahan dan mendapatkan data 

adalah dengan alat bantu tambahan berupa kamera, alat rekam, buku untuk mencatat agar apa 

yang didapat dilapangan dapat terdata dengan baik. 

4.3.1. Teknik Pengumpulan  

Dalam pengumpulan data untuk bahan penelitian, maka dibutuhkan beberapa sumber 

yang terkait dengan pendataan tersebut anatara lain : 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data utama yang dibutuhkan untuk sebuah penelitian atau data 

lapangan. Data lapangan bisa didapat dengan hasil wawancara secara langsung dengan obyek 

yang diteliti atau dapat menggunakan informan untuk dapat bercerita tentang kasus model atau 

rumah yang dilakukan perubahan dengan dasar kebutuhan rumah. Salah satu data adalah 

narasumber yang rumah atau rumahnya sudah dilakukan perubahan.  

Maka ketika peneliti membutuhkan data primer akan dapat diperoleh dengan cara : 
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• Pengamatan/observasi langsung dilapangan : 

 Observasi dilapangan dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara 

pengamatan langsung dilapangan. Sayarat utama penelitian kualitatif adalah dengan data 

lapangan, berupa wawancara, pengambilan foto dan pengamatan langsung dilapangan atau 

obyek yang diteliti. Dalam hal ini data yang berkaitan dengan kondisi rumah di perumahan 

Nirwana Residence, kabupaten Kendal sebagai kawasan perumahan bersubsidi tipe 27kawasan 

pemukiman yang terdiri perubahan ruang, faktor perubahannya, analisa tentang perubahan dari 

rumah itu sendiri. 

• Melakukan Wawancara dengan Obyek Pengguna Rumah : 

Wawancara merupakan alat bantu berupa komunikasi dengan obyek yang diteliti, 

wawnacara atau interview dapat langsung dilakukan peneliti dilapangan agar data yang 

diterima lebih akurat atau nyata.  Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

kususnya dalam melakukan wawancara adalah : 

• Buku  : Digunakan untuk mencatat obyek atau narasumber untuk dijadikan 

sumber data. 

• Alat Perekam  : Digunakkan untuk merekam percakapan antara peneliti dengan 

personal obyek yang dilakukan wawancara. 

• Kamera  : Digunakan untuk mengambil gambar/foto sebagai pelengkap data. 

• Meteran : Digunakan untuk mengukur bangunan atau ruangan 

2. Sumber Data Sekunder 

Kajian teori atau disebut dengan kepustakaan yang digunakan untuk mengkaji masalah-

masalah dilapangan disebut dengan data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder dapat 

melalui buku bacaan, informasi, kutipan atau dengan literatur yang terkait dengan obyek 

penelitian   Perubahan Rumah Bersubsidi Tipe 27 Layak Huni di Kabupaten Kendal. Data 

sekunder tersebut antara lain : 
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• Data rumah yang dijadikan sample 

• Data teori-teori pendukung atau literatur 

• Data pendukung berupa Foto, siteplan, gambar yang terkait dengan  rumah yang 

dijadikan sample di Nirwana Residence Kabupaten Kendal. 

4.3.2. Sumber Data  

Untuk merumuskan data sekunder dan data primer sebagai penunjang penelitian ini adalah 

dengan melakukan pengumpulan data, antara lain : 

• Hasil dari wawancara 

• Hasil dari Survey Lapangan 

• Literatur-literatur 

4.3.3. Pengolahan Data 

Pada kuesioner penelitian ini menggunakan pendataan dengan penilaian dikategorikan 

dengan  bobot nilai. Terkait jawabannya terdapat alternatif jawaban yang berpengaruh pada 

skala yang akan digunakan untuk penilaian data kualitatif . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




