
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Stainback (2003) dalam

Sugiyono (2014), penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial

dan persfektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, penyebab dan

persoalan kondisi sosial yang diteliti.

3.2 Fokus Penelitian dan Definisi Operasional

Fokus penelitian dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup

pembahasan penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah Implementasi Rencana

Ruang Terbuka Hijau Kota Kupang. Yang dimaksud dengan Implementasi

Kebijan Ruang Terbuka Hijau adalah suatu program yang dinamis, dimana pelaku

kebijakan membuat suatu kegiatan atau aktivitas, sehingga pada akhirnya

mendapatkan hasil sesuai tujuan dan sasaran itu sendiri.

3.2.1 Indikator-indikator

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Aspek yang diukur: kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan

2. Sumber daya

Aspek yang diukur:

 Jumlah aparat pelaksana

 Sumber daya finansial

3. Karateristik agen pelaksana

Aspek yang diukur



 Mekanisme atau prosedur kerja (SOP)

 Pembagian tugas dan tanggungjawab

4. Sikap atau kecendrungan para pelaksana

Aspek yang diukur:

 Komitmen aparat pelaksana

5. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana

Aspek yang diukur:

 Kordinasi

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Aspek yang diukur:

 Kondisi sosial ekonomi

 Dukungan masyarakat terhadap kebijakan

 Dukungan media

 Sikap kelompok konstituen

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang benar-benar tau atau pelaku yang

terlibat langsung dengan permasalahan penelitian dan bersedia memberi informasi

yang lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai informan kunci dalam

penelitian ini adalah:



Tabel 3.1

Kerangka Informan Penelitian

No Informan Teknik Penentuan

Informan

Jumlah Informan

1. Kepala sub bidang

penataan ruang PUPR

Kota Kupang

Proposive 1 orang

2. Kepala Sub bidang

penataan ruang

BAPPEDA

Proposive 1 orang

4. Masyarakat Aksidental 8 orang

5. LSM (WALHI) Proposive 1 orang

Jumlah :11 orang

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau

uraian-uraian

b. Data Kuantitaf adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka

atau simbol-simbol



2. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau

subjek yang diteliti

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau laporan dan

telah lebih dikumpulkan atau dilaporkan dari seseorang atau instansi di

luar dari peneliti sendiri.

3.5 Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan atau literature

yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti

2. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

langsung kelapangan atau lokasi penelitian untuk mengumpulkan data

3.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti

dengan mengadakan penelitian langsung terhadap Implementasi Kebijakan

Ruang Terbuka Hijau di Kota Kupang.

b. Dokumentasi yakni teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data

sekunder yang diperoleh melalui cara mengumpulkan dan mempelajari

berbagai dokumen tertulis (peraturan perundang undangan, jurnal dan lain-

lain) sebagai bahan referensi dan komparasi yang berkaitan dengan topik

penelitian.

c. Wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan

tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.



3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif

kualitatif. Teknik analisis ini digunakan untuk menjelaskan dan

menganalisis data hasil wawancara yang dikumpulkan dari seluruh

sumber.


