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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini permintaan akan pemanfaatan lahan kota terus tumbuh dan 

bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk 

kemajuan teknologi, industri dan transportasi, selain sering mengubah konfigurasi 

alami lahan alam perkotaan juga menyita lahan-lahan tersebut dan berbagai bentukan 

ruang terbuka lainnya. Kedua hal ini umumnya merugikan keberadaan ruang terbuka 

hijau (RTH) yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Di 

lain pihak, kemajuan alat dan pertambahan jalur transportasi dan sistem utilitas, 

sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan warga kota, juga telah menambah 

jumlah bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai ketidak nyamanan di 

lingkungan perkotaan. Untuk mengatasi kondisi lingkungan kota seperti ini, 

keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah kota terasa sangat diperlukan.  

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan sebentang lahan terbuka tanpa 

bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk, dan batas geografis tertentu dengan 

status penguasaan apapun, yang didalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan 

tahunan, (perennial woody plants), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri 

utama dan tumbuhan lainnya (semak, rerumputan dan tumbuhan penutup tanah 

lainnya) sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH itu sendiri.
1 

                                                            
1 Imansari. Nadia,  2015,  Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota Sebagai  Ruang Terbuka Hijau 

Publik Menurut Preferensi Masyarakat, Jurnal Ruang Vol. 1 No 3. 



2 
 

   

Kota Batu kian hari semakin sesak dengan berbagai macam pembangunan dan 

aktivitas wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu. Jumlah kunjungan wisatawan 

yang datang ke Kota Batu dalam 6 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tercatat 

ada sekitar 3,3 juta wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu pada Tahun 2016.
2
  Hal 

ini menyebabkan kondisi lingkungan semakin kritis dan jauh dari keadaan yang ideal. 

Turunnya kualitas lingkungan tentunya akan berpengaruh pada makhluk hidup 

khususnya manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan ini 

juga menyebabkan ketersediaan dari ruang terbuka hijau semakin menurun.  

Ruang terbuka hijau kota memiliki banyak fungsi antara lain sebagai area 

rekreasi, sosial  budaya, estetika, fisik kota, ekologis dan memiliki nilai ekonomis 

yang cukup tinggi bagi manusia maupun bagi pengembangan kota. Akibat 

meningkatnya pertumbuhan penduduk serta berbagai aktifitas kota menyebabkan 

berkurangnya ruang terbuka hijau kota dan menurunnya kualitas lingkungan hidup 

yang mengakibatkan terjadinya perubahan ekosistem alami sehingga fungsi dari 

ruang terbuka hijau tidak dapat dipenuhi. 

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan 

di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan, pertamanan dan permakaman, 

penerangan jalan umum dan keindahan kota, serta pemadaman kebakaran.
3   Dalam 

                                                            
2 http://humas.batukota.go.id/statistik. diakses pada tanggal 14 September 2016 
3 Peraturan Daerah Kota Batu Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu. Perda Kota   

  Batu No. 5 Tahun 2013. Pasal  9. 
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hal ini, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota bertanggung jawab atas 

kelestarian dan kelangsungan hidup Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batu. 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut meliputi hutan kota dan taman kota. 

Taman Kenanga yang berada di Dusun Gemulo, Desa Bulukerto Kecamatan 

Bumiaji merupakan salah satu bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batu 

dan merupakan salah satu bagian penting dari Kota Batu. Keberadaan Taman 

Kenanga sangat penting bagi masyarakat Kota Batu, maka dari itu diperlukan 

pengelolaan yang baik supaya fungsi dan manfaatnya tetap optimal. Pengelolaan 

Taman Kenanga oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota sangat diperlukan 

untuk mengatur dan mengelola Taman Kenanga agar dimanfaatkan secara optimal, 

sehingga seimbang antara pembangunan dengan ketersediaan ruang terbuka hijau di 

Kota Batu. Dengan  perencanaan pembangunan RTH yang baik, diharapkan dapat 

sejalan dengan perkembangan kota yang diarahkan untuk menciptakan, memelihara 

dan meningkatkan kualitas lingkungan sehingga mewujudkan lingkungan yang sehat, 

nyaman dan indah bagi masyarakat Kota Batu. Untuk mewujudkan hal tersebut, 

masyarakat tentunya sangat bergantung pada kinerja dari dinas  PU Cipta Karya dan 

Tata Ruang Kota. 

Namun sangat disayangkan saat ini kondisi Taman Kenanga yang berada di 

Dusun Gemulo, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu tidak terawat dan 

adanya sejumlah fasilitas dari Taman Kenanga yang hilang. Banyak rumput tumbuh 

tak beraturan mengesankan jika taman tersebut tak pernah dirawat. Jalanan setapak di 

area taman yang terbuat dari paving, kini banyak tertutup rerumputan yang tumbuh di 
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sela-sela paving. Tanaman hias yang seharusnya mempercantik keindahan Taman 

Kenanga, kini banyak tertutup oleh rumput yang juga tumbuh subur mengelilingi 

tanaman hias.
4
  Terlebih lagi, Taman Kenanga juga sering disalah gunakan fungsinya 

menjadi lahan parkir kendaraan masyarakat sekitar serta menjadi tempat tongkrongan 

untuk pelajar yang bolos di jam sekolah. Oleh karena itu, Dinas PU Cipta Karya dan 

Tata Ruang Kota sebagai instansi yang bertanggung jawab mengelola Taman 

Kenanga, dituntut memiliki kinerja optimal agar Taman Kenanga tetap terpelihara 

dan fungsi-fungsinya tetap berjalan sebagaimana mestinya. 

1.2  Rumusan masalah  

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “ Bagaimana Efektivitas Kinerja Dinas PU Cipta Karya dan Tata 

Ruang Kota Dalam Mengelola Taman Kenanga Dusun Gemulo Kota Batu? ” 

1.3  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk “Mengetahui efektivitas kinerja Dinas PU Cipta 

Karya dan Tata Ruang Kota Dalam Mengelola Taman Kenanga Dusun Gemulo Kota 

Batu.”  

1.4  Manfaat Penelitian  

A. Manfaat Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan 

                                                            
4 http://www.malangtimes.com/baca/8566/20160110/164627/taman-kenanga-yang-kini-tinggal- 

   kenangan/. diakses pada tanggal 14 September 2016 
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informasi awal bagi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang hendak mengkaji secara  

mendalam tentang Efektivitas Kinerja Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 

Kota Dalam Mengelola Taman Kenanga Dusun Gemulo Kota Batu. 

B. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan masukan sebagai bahan 

evaluasi perbaikan kinerja aparat Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota 

dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan Taman 

Kenanga Dusun Gemulo, Kota Batu.  

1.5  Definisi Konsep dan Operasional 

A. Definisi Konseptual 

Untuk memperoleh kejelasan dalam penelitian ini, definisi konseptual 

merupakan hal yang sangat penting, disamping memberikan kejelasan dan arah 

bagi jalannya penelitian, juga memberikan batasan-batasan pengertian istilah-

istilah yang ada dalam penulisan penelitian ini. Definisi konsep bertujuan untuk 

menggambarkan fenomena dalam penelitian dalam memberikan batasan yang 

umum dipakai. 

a. Efektivitas 

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi 

tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektiv.
5 Efektivitas pada dasarnya 

menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Efektivitas merupakan suatu konsep 

                                                            
5 Ulum. Ihyaul MD,  2004,  Akuntansi  Sektor Publik, Malang:UMM Press, Hlm. 294.  
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yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai 

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan 

bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi 

yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pencapaian 

tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian 

alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. 

Efektivitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian 

tujuan-tujuan yang telah ditentukan 

b. Kinerja 

Menurut King, kinerja adalah aktivitas seseorang dalam melaksanakan 

tugas pokok yang dibebankan kepadanya.
6 Mengacu dari pandangan ini, dapat 

disimpulkan bahwa kinerja seseorang dihubungkan dengan tugas-tugas rutin yang 

dikerjakannya. Pengertian kinerja sebagaimana yang telah digambarkan, 

hakikatnya berkaitan dengan tanggung jawab individu atau organisasi dalam 

menjalankan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Kinerja individu  dan organisasi memiliki keterkaitan yang sangat 

erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang 

dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan oleh sekelompok orang 

yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi 

tersebut. Sementara itu, individu atau kelompok orang sebagai pelaksana dapat 

                                                            
6 Uno. Hamzah B dan Nina L,  2012,  Teori Kinerja dan Pengukurannya, Jakarta:Bumi Aksara, 

hlm.61. 
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menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan baik, sangat 

tergantung kepada struktur (manajemen dan teknologi) dan sumber daya lain 

seperti peralatan dan keuangan yang dimiliki oleh organisasi. Dengan demikian, 

kinerja lembaga (organisasi) salah satunya ditentukan oleh kinerja sekelompok 

orang sebagai pelaku organisasi. Sebaliknya, kinerja sekelompok orang sebagai 

pelaku organisasi ditentukan oleh struktur dan peralatan yang dimiliki oleh 

organisasi. Sekelompok orang akan mempunyai rasa tanggung jawab dan dapat 

mempertanggung jawabkan segala sikap dan perilakunya dengan dipengaruhi 

oleh  pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan harapan.  

c. Taman Kenanga (Taman Kota) 

Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik 

sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota. 

Taman kota ditunjukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah 

kota. Taman ini dapat berbentuk sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang 

dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga. Semua fasilitas tersebut terbuka 

untuk  umum.
7
  Suatu taman kota dapat dijadikan sebuah landmark dan menjadi 

titik berkumpulnya komunitas. Taman kota yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah Taman Kenanga yang berada di Dusun Gemulo Desa Bulukerto 

Kecamatan Bumiaji Kota batu. 

 

 

                                                            
7 Imansari.  Nadia,  2015,  Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota Sebagai  Ruang Terbuka Hijau   

  Publik Menurut Preferensi Masyarakat,  Jurnal Ruang Vol. 1 No. 
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B. Definisi Operasional 

Dalam sebuah penelitian diperlukan definisi secara operasional, karena 

penegasan secara konsep merupakan taraf permulaan dari suatu penelitian, konsep 

masih bersifat abstrak sehingga perlu diubah dalam bentuk yang dapat diukur 

secara empiris.  Definisi operasional tidak lain dari pada mengubah konsep-

konsep yang berupa konstruk itu dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku 

atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji serta ditentukan kebenarannya. 

Definisi operasional ini berfungsi sebagai petunjuk bagaimana mengatur 

suatu variabel tertentu, terlebih dahulu dibatasi dan dirinci dengan menentukan 

dari variabel yang akan diteliti. Dengan demikian Efektivitas Kinerja Dinas PU 

Cipta Karya dan Tata Ruang Kota dalam mengelola Taman Kenanga Dusun 

Gemulo Kota Batu berdasarkan beberapa indikator adalah sebagai berikut :  

a. Efektivitas Kinerja Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota  

1. Membangun Taman Kenanga 

2. Merawat tanaman Pada Taman Kenanga 

3. Menjaga dan memelihara fungsi dari Taman Kenanga 

b. Pengelolaan Taman Kenanga Dusun Gemulo Kota Batu 

1. Taman Kenanga sebagai sarana rekreasi dan bermain 

2. Taman Kenanga sebagai sarana pendidikan maupun penelitian serta 

penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan. 
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1.6  Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan 

atau memperoleh data yang diperlukan.  

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.  Pendekatan kualitatif 

menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.
8 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun 

sekunder, dipergunakan beberapa teknik  : 

1. Observasi 

Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk 

melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini 

diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera 

penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam 

menggunakan metode observasi, cara yang paling efektif adalah 

melengkapinya dengan blangko pengamatan sebagai instrumen. Dengan 

Observasi, peneliti akan mengetahui secara langsung keadaan di lapangan dan 

dapat dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, serta 

                                                            
8 Moleong.  Lexy j,  Metodologi Penelitian Kualitati., Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Hlm.  4-5. 
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dari observasi ini peneliti dapat menemukan hal-hal yang tidak diungkapkan 

responden. 

2. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan 

jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.
9
 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 

dan responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi 

yang tidak ditemukan saat observasi terkait dengan judul peneliti serta untuk 

mendapatkan data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas 

PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota dalam mengelola Taman Kenanga 

Dusun Gemulo, Kota Batu.   

3. Studi Dokumen 

Studi Dokumen yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan hasil 

pelaksanaan tanggung  jawab masing-masing aparat. Dokumen yang diteliti 

dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Studi Dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif.
10 

                                                            
9 Ibid, Hlm 67-68. 
10 Sugiyono.  2014,  Memahami Penelitian Kualitatif,  Bandung: CV Alfabeta, Hlm. 82. 
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Studi dokumen dilakukan untuk melihat kesinergian dokumen-

dokumen hasil pelaksanaan tanggung jawab aparat di Dinas PU Cipta Karya 

dan Tata Ruang Kota dengan fakta yang ditemukan peneliti di lapangan. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan 

sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Peran subjek penelitian adalah untuk 

memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, 

serta memberikan masukan kepada peneliti. Adapaun subjek penelitian dalam 

penelitian ini antara lain : 

1. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota 

2. Kabag Pertamanan  

3. Kasi Pertamanan dan Pemakaman 

D. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Taman Kenanga yang beralamatkan di Jl. 

Kenanga, Dusun Gemulo Desa Bulukerto, Kec. Bumiaji Kota Batu dan di Kantor 

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota yang beralamatkan di Jl Panglima 

Sudirman, Gedung Balaikota Among Tani (Block Office) Blok A Lt. 2 Kota Batu. 

Taman Kenanga dipilih menjadi lokasi penelitian karena Taman Kenanga 

kurang mendapat perhatian dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota 

untuk perawatan dan peremajaan taman. Sehingga kondisi dari Taman Kenanga 

sangat memprihatinkan. 



12 
 

E. Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen  adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.
11  Adapun analisa data meliputi : 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang 

akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yaitu merupakan 

suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti 

dari narasumber, buku, dan dokumen. 

2. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, 

maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu 

segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya.
12

 Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

 

 

                                                            
11 Moleong. Lexy j, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, Hlm 248. 
12 Sugiyono. 2014, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Alfabeta, Hlm. 92. 
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peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan. 

3. Display Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
13  

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami tersebut. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimplan yang kredibel.
14

 Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian  

                                                            
13 Ibid, hlm. 95. 
14 Ibid, hlm. 98. 
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kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal. 

F. Teknik Keabsahan Data 

Dalam metode penelitian kualitatif, ada beberapa langkah untuk 

melakukan pengujian keabsahan data. Uji keabsahan data tersebut meliputi uji 

kredibilitas data, uji transferability, uji dependability dan uji confirmability. Lebih 

jelasnya sebagai berikut : 

1. Uji Kredibilitas Data 

Uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, tringulasi, diskusi dengan teman 

sejawat, analisi kasus negatif dan member check.
15

 

Dalam tahap ini, setelah peneliti menemukan hasil dari observasi di  

lapangan, peneliti akan melakukan kroscek dengan melakukan wawancara 

dengan pihak instansi terkait, dalam hal ini adalah Dinas PU Cipta Karya dan 

Tata Ruang Kota. Peneliti akan melakukan perpanjangan pengamatan dengan 

cara kembali melakukan observasi lapang dengan modal data hasil 

wawancara. Dengan cara tersebut, peneliti akan mendapatkan hasil dari uji 

kreadibilitas data tersebut. 

 

                                                            
15 Ibid, hlm. 121. 
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2. Uji Transferability 

Transferability ini merupakan validitas external dalam penelitian 

kualitatif. Validitas eksternal menunjukan drajat ketepatan atau dapat 

diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.
16  

Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada 

kemungkinan untuk  menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti 

dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, 

sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas atas 

penelitian tersebut 

Dalam tahap ini, peneliti akan memaparkan hasil temuan di lapangan 

dan akan di uraikan secara rinci agar pembaca dapat memahami hasil 

penelitian ini secara jelas. Peneliti akan memaparkan secara rinci mengenai 

Efektivitas Kinerja Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Dalam 

Mengelola Taman Kenanga Dusun Gemulo Kota Batu. Mulai dari bahan 

bacaan yang dijadikan sebagai acuan, serta Peraturan Daerah terkait hal 

tersebut. Peneliti juga akan memaparkan hasil dari observasi di lapangan serta 

data-data yang didapatkan selama melakukan penelitian dengan disertai teks 

narasi untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. 

 

 

                                                            
16 Ibid, hlm. 130. 
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3. Uji Depenability 

Dalam penelitian kualitatif, uji depenability dilakukan dengan 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.
17

 Sering terjadi 

peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa 

memberikan data. Peneliti seperti ini perlu di uji depenabilitynya. Jika proses 

penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak 

reliabel. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukan jejak 

aktivitas lapangannya, maka depenability penelitiannya patut diragukan. 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti juga akan 

menggunakan tahap uji depenability untuk menguji kebenaran dari seluruh 

rangkaian proses penelitian ini. Penguji akan memaparkan dengan rinci 

history atau grafik perjalanan selama penelitian dilakukan. Semua kegiatan 

yang berhubungan dengan penelitian ini akan didokumentasikan sebagai bukti 

serta akan dilampiri dengan waktu pelaksanaannya. Bukti-bukti tersebut akan 

dilampirkan pada laporan penelitian ini sebagai data pendukung dari 

penelitian ini.   

4. Uji Confirmability 

Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji 

depenability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.
18 

Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan 

                                                            
17 Ibid, hlm. 131. 
18 Ibid, hlm. 131. 
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proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 

penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

confirmability. Dalam penelitian, jangan sampai tidak ada proses, tetapi ada 

hasilnya. 

Dalam uji confirmability tersebut, dapat dilihat apakah penelitian 

tersebut sudah memenuhi standar atau belum memenuhi standar. Hasil 

penelitian akan di kroscek atau dicocokkan dengan proses penelitian, jika 

hasil dan proses penelitian bisa dipertanggung jawabkan dengan didukung 

bukti-bukti yang kuat, maka keseluruhan proses penelitian tersebut tidak 

diragukan lagi kebenarannya. 

 


