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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

     Penelitian ini untuk memperoleh gambaran dan pemahaman secara 

mendalam tentang sejauhmana strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

penyediaan ruang terbuka hijau. Maka, penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

     Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Waktu penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan November 2012 – Februari 2013. 

C. Subjek Penelitian 

     Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi 

mengenai latar belakang dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian 

sehingga data yang dihasilkan akurat. Subjek dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Laporan Badan Perencanaan 

Pembangunan Kota Yogyakarta 

2. Kepala Seksi Pertamanan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta  

3. Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di Yogyakarta  

4. Ketua RW 06 Kelurahan Panembahan 

5. Ketua RW 08 Kelurahan Pandeyan 

6. Ketua RW 14 Kelurahan Suryodiningratan 
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D. Instrumen Penelitian 

     Penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti 

itu sendiri. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengamati 

kegiatan-kegiatan dalam penyediaan ruang terbuka hijau. Proses penelitian, 

peneliti menggunakan alat bantu penumpulan data yaitu berupa pedoman 

wawancara, dan pedoman observasi. 

     Untuk dapat merumuskan pedoman wawancara, maka dalam 

mewujudkannya diperlukan kisi-kisi instrumen penelitian, berikut adalah kisi-

kisi instrumen penelitian dalam tabel 2. 

Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Kisi-Kisi Deskripsi 

Peraturan  

Untuk memberikan landasan hukum yang mengikat dalam setiap 

kegiatan memecahkan permasalahan lingkungan hidup (ruang terbuka 

hijau). 

Program   
Melakukan kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang 

terbuka hijau. 

Mekanisme 
Kejelasan pelaksanaan teknis, pengawasan, dan pertanggungjawaban 

yang dilakukan oleh stakeholders terkait. 

Stakeholders 
berbagai pihak yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan, seperti perusahaan penyedia pergola dan sebagainya. 

Implementasi 

Perubahan pada organisasi untuk memecahkan permasalahan dengan 

menyelaraskan terhadap strategi yang dibuat. 

Struktur organisasi untuk mengimplementasikan strategi perlu 

dipersiapkan untuk mekanisme dan pertanggungjawaban. 

Budaya organisasi yang dipertebal dengan strategi akan dapat 

meningkatkan efektifitas kegiatan. 

Kepemimpinan harus mendorong dan mengawasi jalannya 

implementasi strategi. 

 

E. Sumber dan Jenis Data 

1. Data Primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari lapangan 

melalui wawancara kepada Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta (Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Lingkungan Hidup), 
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Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yogyakarta, dan RW yang 

pernah menjadi best practice dalam penataan lingkungan hidup. Selain itu, 

juga dilakukan observasi untuk melihat ruang terbuka hijau di Kota 

Yogyakarta yang telah tertata.  

2. Data sekunder, yaitu data yang sudah diolah seperti laporan penyusunan 

rencana aksi penyediaan ruang terbuka hijau, laporan penyediaan ruang 

terbuka hijau, dan sebagainya. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

     Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan data yang lebih mendalam diantaranya adalah: 

1. Wawancara pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi 

terstruktur yaitu wawancara yang menggunakan pertanyaan terbuka, 

namun ada batasan tema dan alur pembicaraan serta ada pedoman 

wawancara yang digunakan sebagai kontrol dalam alur wawancara.  

2. Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi 

nonpartisipan. Observasi non partisipan peneliti tidak terlibat dan hanya 

sebagai pengamat independen. Peneliti mengamati kegiatan penyediaan 

ruang terbuka hijau di kota Yogyakarta. Observasi terstruktur dilakukan 

apabila peneliti telah tahu tentang variabel apa yang diamati. 

3. Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data 

yang telah diolah baik dalam bentuk arsip tertulis maupun arsip rekaman. 

Arsip tertulis dan rekaman tentang penataan lingkungan hidup dalam 

penyediaan ruang terbuka hijau dapat membantu dalam data penelitian.  
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G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

     Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemerikasaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Denzin dalam Moleong (2010: 330) 

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Penelitian ini 

lebih mengunakan teknik triangulasi sumber, metode yang membandingkan 

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 

H. Teknik Analisis Data 

     Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu analisis interaktif 

menurut B. Miles dan A. Michael Huberman. Teknik analisis ini memiliki tiga 

komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

     Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” 

yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Penyajian data merupakan upaya 

penyusunan sekumpulan informasi ke dalam suatu matriks atau konfigurasi 

yang mudah dipahami. Pengelolaan data, peneliti mulai mencari makna dari 

data yang telah terkumpul. Selanjutnya mencari arti dan penjelasannya 

kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu yang mudah dipahami dan 

ditafsirkan. Data tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan 

lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban benar atas setiap 

permasalahan yang ada.  


