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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif.  Adapun yang 

dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu metode-metode untuk mengeksplorasi 

dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang 

dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusian (Creswell, 2010, hlm. 4). 

Adapun metode penelitian kualitatif menurut Sukmadinata (2007, hlm. 60) adalah 

cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut bahwa penelitian ini diajukan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis dalam mempertahankan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) dengan berdasarkan Green Constitution atau hukum lingkungan 

yang berlaku di Kota Bandung. 

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Dengan demikian, 

penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan peneliti sebagai peneliti utama 

(key instrument) yang secara langsung dan aktif mewawancarai, mengumpulkan 

berbagai materi atau bahan yang berkaitan dengan Green Constitution serta RTH. 

Pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta, data, serta informasi 

secara menyeluruh terkait implementasi Green Constitution dalam 

mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung secara mendalam 

dan komprehensif. Menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat 

diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh Ruang Terbuka Hijau 

di Kota Bandung.  

B. Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian bertempat di 

Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung yang secara resmi mulai 

Januari 2017 berganti nama menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung jl. 

Caringin No. 3. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan Dinas Perumahan dan 
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Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan ialah salah satu lembaga 

atau institusi yang ada di Kota Bandung dengan visi misinya 

mempertahankan RTH dalam bidang pengelolaan, pemeliharaan, dan 

perbaikan lingkungan dan RTH yang memang peneliti akan meneliti. Dengan 

demikian ada korelasi antara pengelolaan lingkungan dengan 

mempertahankan RTH sesuai judul skripsi peneliti.  

2. Subjek Penelitian 

Adapun subjek penelitian yang menjadi bagian dari Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) yakni sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Daftar Subjek Penelitian 

No. Subjek Penelitian Jumlah 

1. Kepala Bagian RTH Bidang Hutan Kota 

di Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Pertanahan dan Pertamanan 

Kota Bandung  

1 orang 

2. Wakil Ketua UPT Tegalega  Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Pertanahan dan Pertamanan Kota 

Bandung 

1 orang 

3. 
Masyarakat sekitar lokasi hutan kota 

Babakan Siliwangi  

3 orang  

4. 
Masyarakat sekitar lokasi lahan 

konservasi Tegalega 

2 orang 

 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kepala Bagian RTH bidang 

hutan kota di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan 

Pertamanan Kota Bandung dengan alasan mempunyai hubungan dengan 

rumusan masalah yang peneliti ambil dimana peneliti ingin mengetahui apa 

saja kebijakan dari pemerintah daerah Kota Bandung dalam berbagai 
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kebijakannya terkain lingkungan RTH dan memang di Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan yang tertera dalam 

struktur organisasinya mempunyai bidang atau divisi yang spesifikasinya 

cocok seperti yang peneliti inginkan yaitu bidang RTH merangkap di 

dalamnya hutan kota yang menjadi subjek peneliti. 

Subjek penelitian selanjutnya yaitu petugas hutan kota yang terdapat 

di Babakan Siliwangi dan lahan konservasi Tegalega. Alasan peneliti memilih 

subjek penelitian tersebut dikarenakan peneliti mengerucutkan tidak semua 

RTH hanya secara umum saja namun yang lebih spesifik adalah RTH hutan 

kota. Bandung mempunyai 2 (dua) hutan kota yaitu hutan kota Babakan 

Siliwangi dan hutan kota sebagai lahan konservasi di Tegalega. 

Subjek penelitian terakhir yaitu masyarakat sekitar lokasi hutan kota 

Babakan Siliwangi dan Tegalega serta RTH lainnya. Alasan peneliti memilih 

subjek penelitian tersebut adalah kedua subjek penelitian sebelumnya 

termasuk kedalam sudut pandang pemerintah atau yang ikut andil dalam 

membuat kebijakan, sedangkan subjek penelitian terakhir diambil dari sudut 

pandang masyarakat sebagai aktor yang langsung melaksanakan sebuah 

kebijakan tersebut sehingga terjadi subjek penelitian 2 (dua) arah antara 

pemerintah (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan 

Pertamanan dengan masyarakat sekitar hutan kota Babakan Siliwangi dan 

lahan konservasi Tegalega). 

C. Instrumen Penelitian  

 Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan 

atas temuannya (Sugiono, 2009, hlm. 306). Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwasannya instrumen penelitian yang bersifat kualitatif yang akan 

digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah peneliti sendiri sebagai 

instrumen utama dalam penelitian. Instrumen wawancara (terlampir).   

D. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Pra Perizinan 
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Pada tahap ini peneliti mempersiapkan terkait hal-hal yang dibutuhkan 

nantinya pada saat penelitian sehingga dapat menjadi sebuah acuan atau 

patokan dalam melakukan penelitian di lapangan. Hal yang paling penting 

dan utama dalam melakukan sebuah penelitian adalah menelaah, menemukan, 

dan mengidentifikasi masalah yang ada terlebih dahulu pada suatu objek 

tertentu, kemudian mengajukan judul dengan menyerahkan proposal 

penelitian. Setelah proposal penelitian diterima oleh dosen pembimbing I dan 

II, maka peneliti dapat melakukan penelitian awal untuk memberikan 

gambaran umum secara generalisasi terlebih dulu untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 

2. Tahap Perizinan 

Tahap selanjutnya setelah tahap pra-perizinan ialah tahap perizinan 

dimana seluruh proses perizinan ada di tahap ini. Perizinan ini sangat 

membantu dan memudahkan peneliti dalam penyusunan skripsi dimana 

dalam perizinan ini bertujuan untuk meminta surat resmi penelitian sehingga 

dalam penyusunan skripsi ini bersifat legal. Perizinan tersebut tertuju dan 

dikeluarkan oleh sebagai berikut: 

a. Mengajukan surat permohonan izin untuk mengadakan penelitian kepada 

Ketua Departemen PKn FPIPS UPI untuk mendapatkan surat 

rekomendasinya yang untuk disampaikan kepada Dekan FPIPS UPI. 

b. Setelah surat tersebut dengan nama penerima yaitu Kepala Badan 

Kesatuan Kebangsaan dan Pemberdayaan Masyarakat selesai, lalu 

ditujukan kepada Kesbang Kota Bandung yang berada di Balai Kota, 

Kota Bandung untuk mengeluarkan surat pengantar kepada Badan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH). 

c. Setelah surat dari Kesbang terbit, surat tersebut ditujukan langsung 

kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) dengan tujuan 

untuk pra penelitian dan penelitian skripsi. 

d. Menurut keterangan Kepala Bagian RLH (Rehabilitasi Lingkungan 

Hidup) BPLH atas nama Bu Lia, mengungkapkan dengan permasalahan 

yang diambil peneliti lebih baik dan lebih cocok tempat penelitiannya di 
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Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan 

(DPKP3) Kota Bandung. Beliau mengungkapkan bahwa disana ada 

kepala bagian khusus terkait hutan kota yang ada di Bandung, sedangkan 

di BPLH mengurusi lebih kepada tanaman-tanaman apa saja yang cocok 

ditanam di hutan kota, taman kota dan area RTH lainnya. 

e. Berdasarkan rujukan dari pihak BPLH tersebut peneliti melakukan pra 

penelitian ke Dinas Pemakaman dan Pertamanan yang sekarang diganti 

menjadi Dinas Permukiman Pertanahan dan Kawasan Permukiman 

Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung. 

3. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Setelah tahap pra-perizinan lalu tahap perizinan, selanjutnya adalah 

tahap pelaksanaan penelitian. Tahap ini menjadi tahap yang paling penting 

dan utama dalam sebuah penyusunan skripsi dimana seluruh masalah yang 

semula diidentifikasi dalam pra-perizinan dapat terungkap kebenarannya 

sesuai dengan data dan fakta di lapangan. Dengan kata lain, dalam tahap ini 

peneliti harus mencari jawaban berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah 

dibuat dan disusun terlebih dahulu.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sutopo (2006, hlm. 9) mengatakan teknik pengumpulan data 

dalam penelitian kualitatif secara umum dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, 

yaitu teknik yang bersifat interaktif dan non-interaktif. Metode interaktif meliputi 

interview dan observasi berperan serta, sedangkan Metode non-interaktif meliputi 

observasi tak berperan serta, teknik kuesioner,  mencatat dokumen, dan partisipasi 

tidak berperan. Berbeda dengan Sutopo, Sugiyono (2008, hlm. 63) ada empat 

macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan 

gabungan atau triangulasi.  

Arikunto (2002, hlm. 136) berpendapat bahwa metode penelitian adalah 

berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. 

Cara yang dimaksud adalah wawancara, dan studi dokumentasi. Berdasarkan 

pendapat-pendapat diatas peneliti menyimpulkan ada empat cara atau teknik 

pengumpulan data yang dilakukan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
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1. Teknik Observasi  

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah pelaku, 

kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa dan waktu. Alasan peneliti 

melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau 

kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku 

manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu 

melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Adapun observasi yang 

dilakukan sesuai dengan subjek dan lokasi penelitian yang telah dipaparkan diatas 

berikut. 

2. Teknik Wawancara  

Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara 

mendalam (in-depth interview) adalah  proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan 

terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo, 2006, hlm. 72). 

Berdasarkan pendapat tersebut dalam melakukan penelitian, peneliti bertatap 

muka langsung dengan para narasumber dengan diikuti beberapa pertanyaan yang 

sudah disiapkan terlebih dahulu. 

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari 

interview adalah kontak langsung dengan tatap muka  (face to face relationship) 

antara peneliti dengan sumber informasi (Sutopo, 2006, hlm. 74). Interview dapat 

digunakan untuk mengumpulkan informasi yang tidak mungkin diperoleh lewat 

observasi (Alwasilah, 2012, hlm. 110). Berdasarkan pendapat tersebut wawancara 

akan lebih dikhususkan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung sebagai dinas resmi Kota Bandung 

yang mengurusi masalah lingkungan. 

3. Teknik Dokumentasi  
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Nasution (2003, hlm.  86) mendeskripsikan bahwa data dalam penelitian 

kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, 

melalui observasi, wawancara, serta kegiatan-kegiatan lain yang dirasa peneliti 

layak didokumentasikan akan tetapi ada pula sumber bukan manusia, non human 

resources, diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. Berdasarkan pendapat 

tersebut bahwasannya peneliti sebagai key instrument melakukan kegiatan-

kegiatan tersebut di lapangan untuk keakuratan dan kelengkapan data.  

Adapun pendapat lain mengenai studi dokumen yang dilakukan oleh para 

peneliti kualitatif, posisinya dapat dipandang sebagai narasumber. Menurut Danial 

(2009, hlm.79) mengatakan bahwa : 

Studi Dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang 

diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, 

seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data 

penduduk, grafik, gambar, surat-surat, foto, akta, dsb. 

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dokumentasi memang sangat 

diperlukan untuk menunjang penelitian ini dan dengan dokumentasi inilah dapat 

menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil dari data-data 

dokumentasi. Adapun dokumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

yakni data-data terkait RTH dan beberapa foto-foto. 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat 

uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh 

akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Terdapat 

tiga jalur analisis data kualitatif, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992) yang dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: 

1. Reduksi data  

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan 

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Cara reduksi data ialah: 1) Seleksi ketat data; 2) Ringkasan atau 

uraian singkat; dan 3) Menggolongkannya dalam pola yang lebih luas. 

2. Penyajian data  
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Kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Adapun bentuk penyajian data kualitatif yaitu: 1) Teks naratif, dimana 

berisikan catatan lapangan; 2) Matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penarikan 

kesimpulan dilakukan peneliti selama berada di lapangan. Dari mulai 

pengumpulan data, penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. 

Mula-mula belum jelas namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan 

lebih kokoh. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam membuat 

dan menyusun penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis data 

kualitatif sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan tiga proses yakni pertama, 

reduksi data dimana peneliti memilah-milih data yang layak dan sesuai untuk 

dimasukan ke dalam penelitian secara ketat dan teliti, kedua, penyajian data, 

dalam proses ini peneliti menyiapkan data sebanyak-banyaknya yang sekiranya 

dibutuhkan dan terintegritas dengan judul penelitian dan ketiga, penarikan 

kesimpulan, dimana bukan saja hanya ada dalam BAB V (Penutup) tetapi juga 

peneliti harus sudah menyimpulkan apa saja materi yang akan dimasukan, serta 

sudah dapat memastikan arah penelitian ini akan seperti apa. 


