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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian campuran yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.   

Metode penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengamati fenomena yang 

terjadi secara langsung dan menganalisa daerah yang menjadi objek penelitian 

serta proyek sejenis yang sudah ada, juga melakukan wawancara langsung 

kepada pihak terkait untuk dianalisa yang kemudian menjadi sumber data 

primer. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan sumber data sekunder 

yang diperoleh melalui beberapa sumber yang valid, kemudian 

mengidentifikasi sumber data tersebut yang dapat dijadikan beberapa point 

analisis. Sedangkan, metode penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara 

menilai objek penelitian berdasarkan skala likert yang menggambarkan kondisi 

ekologi objek penelitian. Setelah mengumpulkan data primer dan sekunder 

hasil dari penelitian tentang perancangan arsitektur ekologis maka 

menghasilkan evaluasi dan kemudian akan diterapkan dalam proses desain 

hunian kampung vertikal berbasis arsitektur ekologis.  

 Adapun beberapa ciri dari penelitian kualitatif menurut buku Architectural 

Research Methods : 

a. Menggunakan data dan fakta sebagai panduan penelitian. 

b. Memperlihatkan data dan fakta tersebut bahwa keduanya saling 

berperan dalam metode penelitian ini. 

c. Mengolah data dan fakta sebagai acuan desain. 

Berdasarkan buku Architectural Research Methods ada beberapa tahap 

yang harus dilakukan peneliti dalam menggunakan metode ini, antara lain : 

a. Koleksi data 

b. Observasi 

c. Wawancara dan Survey 
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3.2 Objek dan Subjek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah RW 016 Kapuk (Jakarta Barat) dengan 

klasifikasi wilayah RW status kumuh terberat, Rusun Conver Kemayoran 

sebagai klasifikasi hunian vertikal sejenis. Kemudian dari ke 2 objek tersebut 

akan dianalisa dengan parameter ekologi yang mengintepretasikan keadaan 

ekologi dari ke 2 objek penelitian. Sedangkan subjek penelitiannya adalah 

masyarakat kampung kota.  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Melakukan pengumpulan data berupa data yang berisikan fakta dan kondisi 

yang terjadi sebenarnya pada kampung kota yang ada di Jakarta Barat (RW 016 

Kapuk) dan Rusun Conver Kemayoran. Kemudian mengkaitkan isu 

permasalahan dari data yang diperoleh terhadap pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian. Selain itu, melakukan koleksi data berupa teori-teori yang 

terkait dalam penelitian seperti teori non-arsitektural, arsitektural, dan standar 

yang digunakan dalam pedoman perancangan desain hunian kampung vertikal 

serta studi literatur dan studi preseden. Berikut adalah uraian mengenai teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara : 

3.3.2 Observasi 

 Melakukan observasi langsung ke kawasan kampung kota 

yang mengalami status kumuh paling berat tepatnya di RW 016 

Kapuk dan melakukan pengamatan hunian vertikal sejenis pada 

Rusun Conver Kemayoran, lalu melakukan peninjauan kembali 

tentang kebutuhan mereka akan tempat tinggal, kualitas 

lingkungan yang diinginkan, sarana dan prasarana, serta hal-hal 

yang berkaitan dengan unsur ekologi dalam perancangan. Sehingga 

kelak perancangan kampung vertikal menjadi jawaban bagi isu 

peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung kota di Jakarta. 
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3.3.3 Wawancara 

 Melakukan wawancara langsung dengan kepala paguyuban 

RW 016 (Bapak Poniman) dan Rusun Conver Kemayoran untuk 

memperoleh data yang valid yang dapat dijadikan sumber data 

primer dalam penelitian. Selaint itu, melakukan wawancara 

langsung kepada narasumber (Ibu Ririk) terkait isu yang dijadikan 

bahan pertimbangan dalam penelitian ini dengan solusi yang akan 

diberikan dalam penyelesaian desain. 

3.3.4 Studi Literatur 

Melakukan studi literatur terkait penerapan teori berdasarkan 

landasan teori yang ada berupa teori non-arsitektural, teori 

arsitektural, dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

terkait kebutuhan ruang hunian kampung vertikal.  

 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Setelah semua data primer dan sekunder terkumpul, penelitian akan dimulai 

dengan mengolah data tersebut secara kualitatif. Kemudian dilanjutkan dengan 

mengolah data hasil observasi ke 2 objek penelitian secara kuantitatif untuk 

mengidentifikasi kondisi ekologi yang ada. Selanjutnya data yang sudah diolah 

dapat dievaluasi untuk dijadikan panduan dalam membuat kriteria perancangan 

dalam perancangan hunian kampung vertikal melalui pendekatan arsitektur 

ekologi. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan beberapa instrumen 

penelitian, antara lain : 
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a. Melakukan pengumpulan data dan fakta secara terukur dan 

mendokumentasikan hasil observasi sebagai bahan pendukung 

penelitian. 

b. Mencatat hasil wawancara dari kepala paguyuban dan narasumber. 

Setelah itu, hasil wawancara akan digunakan sebagai data untuk diolah 

yang kemudian menghasilkan sebuah hipotesa. Kemudian, hipotesa 

dapat dijadikan tolak ukur dalam membuat kriteria desain yang sesuai 

untuk perancangan hunian kampung vertikal melalui pendekatan 

arsitektur ekologi. 

c. Membuat kuisioner penelitian yang digunakan dalam wawancara 

kepada kepala paguyuban (subjek penelitian) sebagai data primer untuk 

memvalidasi objek penelitian. Kemudian hasil tersebut akan dievaluasi 

dan menjadi landasan dalam perancangan hunian kampung vertikal. 
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3.6 Tahapan Penelitian 

 

 

Gambar 3. 1. Tahapan penelitian 

 

 

 

 


