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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengetahui persentase 

pendapat pengunjung terkait Hutan Kota Malabar dan pemahaman konsepan 

ruang terbuka hijau (RTH) dalam kawasan Hutan Kota Malabar Malang serta 

memberikan pandangan baru pada pengunjung tentang pentingnya RTH pada satu 

kawasan Hutan Kota Malabar denggan menggunakan metode pendekatan berupa 

sosialisai manfaat dan tujuan RTH dalam kasawan Hutan Kota Malabar apakah 

berpengaruh terhadap presepsi pengunjung dengan pendekatan kuantitatif, dimana 

peneliti menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk 

mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik, serta 

mencoba melakukan pengukuran yang akurat terhadap sesuatu dan menganalisis 

data secara deskriptif yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara. Nantinya 

responden akan diberi angket yang berisi dua variabel. Jenis angket yang 

diberikan  berupa skala likert (sangat setuju, setuju, jarang, kurang setuju, dan 

tidak setuju).  

3.2.  Subjek Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di kawasan Hutan Kota Malabar Malang 

dengan subjek berupa pengunjung yang meliputi berbagai usia, unruk mengetahui 

pemahaman manfaat dan tujuan terhadap RTH di kawasan Hutan Kota Malabar 

dengan subjek sebanyak 200 responden. 
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3.4.  Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, di lingkungan Hutan 

Kota Malabar Kota Malang Jawa Timur, khususnya sub bagian menganalisi 

presepsi (pendapat) pengunjung Hutan Kota Malabar Terhadap ruang terbuka 

hijau di Kota Malang. 

3.5.  Teknik Sampling 

Pemilihan responden menggunakan teknik simple random sampling 

dengan sampel 200 subjek kepada pengunjung yang berkunjung ke Hutan Kota 

Malabar, dalam memilih sampel memberikan kesempatan yang sama bagi semua 

anggota yang ada dalam populasi tersebut untuk ditetapkan sebagai anggota 

sampel atau dengan kata lain terpilihnya individu yang menjadi sampel adalah 

benar-benar atas dasar kesempatan (bukan karena adanya subjektifitas dari 

peneliti sendiri). 

3.6.  Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah berupa data primer dengan 

menggunakan angket/kuesioner yang berisi pertanyaan dengan jawaban berupa 

sangat sering, sering, jarang, kadang-kadang dan tidak pernah yang merupakan 

instrumen utama yang digunakan dalam pengumpulan data. 

3.7.  Teknik Analisis Data 

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif 

berdasrakan hasil skoring skala likert, menggunakan aplikasi SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions) 2.2 yakni memasukkan data ke dalam SPSS 

tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif 
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3.8.  Teknik Penelitian 

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.8.1.  Persiapan Bahan Penelitian Lapangan 

Bahan penelitian lapangan yang dibutuhkan adalah angket (questionnaire) 

yang berisi 2 (dua) variabel yaitu mengukur hubungan antara manfaat Hutan Kota 

Malabar dengan tujuan ruang terbuka hijau melalui presepsi (pendapat) 

pengunjung. 

3.8.2.  Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Hutan Kota Malabar Kota Malang yang 

berlansung selama 3 bulan penerapan. 

3.8.3.  Uji Koresponden  

Angket (questionnaire) yang memuat ringkasan pertanyaan sederhana 

serta mudah untuk dipahami oleh responden akan disebarkan oleh koresponden, 

dimana masing-masing dari responden akan mendapatkan satu angket terkait 

presepsi (pendapat) pengunjung terhadap Hutan Kota Malabar dan mengukur 

pemahaman manfaat dan tujuan ruang terbuka hijau dalam kawasan Hutan Kota 

Malabar.  

3.8.4.  Analisis Hasil Penelitian 

Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif dan 

kualitatif lalu data diperkuat denggan analisis regersi dan korelasi menggunakan 

software SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 22.00  

3.8.5.  Penyusunan Hasil Penelitian 
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Penyusunan hasil penelitian akan disajikan dalam sebuah laporan 

penelitian kuantitatif (yang telah ditentukan sesuai dengan format Skripsi) 

berdasarkan pengujian hasil analisis data dan dilengkapi dengan grafik-grafik 

yang menggambarkan seberapa tinggi pengaruh presepsi (pendapat) pengunjung 

terhadap Hutan Kota Malabar terhadap manfaat dan tujuan ruang terbuka hijau 

(RTH) di kawasan Hutan Kota Malabar. 


