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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perancangan kawasan ruang terbuka hijau memiliki garis haluan

pada proses evaluasi yang bisa mewujudkan keharmonisan, kecocokan,

dan juga menyelamatkan kawasan sekitar. Sebagai bagian dari

perencanaan ruang terbuka hijau akan memerankan dampak positif bagi

keselarasan ruang lingkup RTH dan kawasan buatan karena ruang terbuka

hijau adalah inti dari perencanaan kota yang sehat. Penataan RTH pada

suatu kota betujuan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan

ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara

lingkungan alam dengan lingkungan buatan, dan meningkatkan kualitas

lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.1

Keadaan ruang terbuka hijau adalah dimana kawasan umum yang

dirancang pada suatu ruang, yang memiliki pola tersusun atas ruang

terbuka hijau dengan ruang terbuka non hijau atau buatan. RTH memiliki

manfaat dan juga berperan secara eksklusif pada tiap-tiap ruang yang

sudah disediakan di tiap perancangan tata kelola kawasan kota yang akan

disusun pada model perencanaan penanaman kawasan tumbuhan, tanaman,

dan vegetasi, supaya memiliki peran untuk memberi dukungan manfaat

ekologis, kebiasaan,dan bentuk kontruksi ruang, maka akan dapat

memberikan timbal balik yang dapat diberikan secara optimal bagi

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
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kelancaran perekonomian dan kesehjateraan bagi warga kota yaitu

diantaranya. Manfaat lingkungan : ruang terbuka hijau mampu untuk

memberikan masukan dalam mencapai kapasitas air tanah, menghambat

kemungkina bencana alam yaitu banjir, menekan pencemaran udara, dan

membantu untuk pengaturan iklim atau cuaca. a)Manfaat dalam pola

kebiasaan: ruang terbuka hijau mampu memberikan peran untuk

menciptakan kawasan yang memiliki hubungan social, fasilitas rekreasi,

untuk pelindung ruang. b)Manfaat desain atau gambaran kontruksi: ruang

terbuka hijau mampu memberikan capaian suatu nilai estetika dan juga

memberikan kawasan aman, melaui kehadiran kawasan taman dan lajur

hijau, c)Manfaat perekonomian: ruang terbuka hijau mampu memberikan

perkembangan fasilitas rekreasi wisata ruang hijau di kota, maka akan

memberikan daya tarik bagi masyarakat/wisatawan untuk mendatangi

wilayah ruang terbuka hijau, jadi secara tidak langsung akan memberkan

capaian pada manfaat aktifitas perekonomian.2

Salah satu tujuan pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka

Hijau (RTH) khususnya ruang lingkup perkotaan merupakan terciptanya

kapasitas estetika yang menampakan pada ruang lingkup hijau. Yang

bertujuan untuk menampilkan sebuah kenampakan alam kota yang

menarik dan indah sebagai paru-paru kota. Bertambah besarnya kawasan

ruang terbuka hijau baik bentuk ataupun luasan yang ditanam pepohonan

dengan memiliki susuan lebih, menutupi area dengan kerapatan, dan

2 Samsudi, 1 Februari 2010, Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota
Surakarta, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Volume 1.
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berbagai jenis aneka ragam yang cukup tinggi, membuat capaian kualitas

estetika yaitu menimbulkan indahnya susunan kontruksi kawasan hijau

dari perkumpulan makhluk hidup dan lingkungan.

Berlandaskan penyusunan ruang terbuka hijau adalah langkah

paling dasar dalam mengupayakan pelestarian lingkungan dalam bentuk

keanekaragaman untuk memperkecil tingkat pencemaran udara dan

meningkatkan tingkat kenyamanan penduduk perkotaan. Perancangan

ruang terbuka hijau harus mendapatkan dukungan oleh semua pihak actor

yang memiliki kepentigan, oleh sebab itu pijakan utama dalam ruang

terbuka hijau yaitu mengupayakan kontruksi kewajiban antar elemen yang

harus diupayakan secara berkelanjutan. Pada tiap perancangan ruang

terbuka hijau harus memahami segala upaya secara bersamaan, memiliki

kebebasan dari bermacam kebutuhan dan tanggung jawab tiap individu.

Sangatlah bagus apabila kota yang hidup dan mengembang dengan basis

ruang terbuka hijau pada ekosistem.

Kawasan perkotaan yang dikelola terikat dan saing timbal balik

memiliki bermacam ancangan untuk proses penyusunan dalam proses

perancangan kontruksi pembangunan. Penataan untuk kawasan lahan,

bentuk fasilitas transportasi, dan pola jaringan yang memiliki manfaat baik

bagi masyarakat kota adalah 3 faktor utama untuk menciptakan proses

penyusunan kawasan perkotaan. untuk proses kelanjutan tahap yang akan

dating, bentuk kawasan perkotaan selain berkaitan dengan masalah yang

menjadi prioritas kota yang akan dikroscek dengan capaian masalah akhir
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dalam tata kawasan ruang adalah mensehjaterakan masyarakat, nyaman,

dan kesehatan masyarakat kota.3

Bermacam keperluan dari ruang lingkup perkotaan semakin

terdesak dengan kehadiran peningkatan jumlah penduduk didampingi

dengan semakin bertambahnya tingkat pembangunan dan juga tingat

kepadatan penduduk membuat semakin berkurangnya ruang terbuka hijau

sebagai paru-paru kota. RTH memiliki landasan yang terdiri dari 3

kelompok yaitu a.) gardening (pertamanan), b.) landscaping (penyusunan

pembuatan taman di depan rumah atau perkantoran), kemudian dan c.) tree

lot (banyaknya penambahan nuansa tanaman pohon berupa hutan kota).

RTH kota juga merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang

berfungsi sebagai hutan lindung, kawasan ruang terbuka hijau pada

perkotaan terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau, hutan kota,

kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, dan

kawasan hijau pekarangan. Dengan adanya RTH sendiri masyarakat dapat

merasakan kenyamanan dalam segi nilai estetika, klimatogis, ekologis, dan

edukatif, maka dalam hal ini pemerintah telah mampu atau dapat dikatakan

sukses dalam memberikan kenyamanan memalui estetika ruang terbuka

hijau dan pemerintah juga ikut serta dalam pelestarian lingkungan.

Untuk memahami betapa krusialnya Ruang Terbuka Hijau, simak

pemaparan berikut ini, kota memiliki ukuran lebar dan jarak eksklusif.

3 Sugiyanti Puji Lestari, Irwan Noor, Heru Ribawanto Hal. 381-387, Pengembangan Ruang Terbuka
Hijau (Rth) Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City (Studi Pada Masterplan Pengembangan
RTH Tahun 2012-2032 di Kabupaten Nganjuk), Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu
Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 2, No. 3.
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Amanat mengenai pemakaian taman kota yang selalu berkembang dengan

juga memiliki karakter akseleratif dalam pengembangan bermacam sarana

perkotaan, dengan tergolong melakukan pertumbuhan teknologi,

perusahaan dan sarana prasarana. selain sering mengubah konfigurasi

alami lahan, bentang alam perkotaan juga menyita berbagai lahan dan

bentukan ruang terbuka lainnya. Kedua hal ini umumnya memiliki

keberadaan ruang terbuka hijau diduga sebagai kawasan persediaan yang

tidak memiliki nilai. Percepatan perkembangan sarana dan prasarana

penambahan alur trasportasi dalam bentuk utilitas atau kegunaan untuk

menjadi bagian dari kenaikan kesehjateraan masyarakat perkotaan, serta

telah menebak pertambahan dengan jumlah sasaran polusi dan berakibat

bermacam-macam ketidak makmuran pada ruang lingkup kota. Untuk

melampaui permasalahan pada kawasan khususnya ruang lingkup

perkotaan diantaranya benar-benar memerlukan ruang terbuka hijau

sebagai jalan keluar yang meminimalkan biaya keperluan dalam

pembuatan ruang terbuka hijau, terjaga dan membuat masyarakat kota

sehat.4

Studi ini ingin memahami implementasi kebijakan dengan

mengambil permasalahan pada ruang terbuka hijau. Lokus penelitian ini

ialah Taman Singha Merjosari sebagai wujud implementasi Ruang Tebuka

Hijau di Kota Malang. Sedangkan fokus riset ini adalah hendak memahami

bagaimana implementasi RTH di Kota Malang, dengan mengambil kasus

4 Wuri Seryani, Santun Risma Pandapotan Sitorus, Dyah Retno Panuju, 1 Januari: 121-127, Analisis
Ruang Terbuka Hijau Dan Kecukupannya Dikota Depok, Fakultas Pertanian IPB, Jl. Meranti
Kampus IPB Darmaga Bogor 16680.
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Taman Singha Merjosari. Pada penelitian ini ingin mengatahui Taman

Singha Merjosari sebagai Ruang Terbuka Hijau sudah termaksud pada

program yang dilaksanakan pemerintahan, dan apakah program itu ada di

Perda Kota Malang no 4 Tahun 2011 pasal 16 yaitu dengan minimal 30%

dari luas wilayah kota (ruang terbuka publik 20% dan ruang terbuka

privat 10%). Dan implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota

Malang sudah sesuai pada Perda, khususnya Taman Singha Merjosari?

Taman Singha Merjosari ini dibangun berdasarkan konsep kriteria taman

kota hijau yang ada di Kota Malang. Namun ada beberapa pembangunan

yang belum menjadi prioritas utama dalam konsep taman kota tersebut.

Taman Singha Merjosari merupakan ruang terbuka hijau di Kota

Malang yang memiliki fasilitas pertamanan kota, kawasan kota hijau,

rekreasi kota, dan kawasan kegiatan olahraga. Desain awal yang

ditampilkan di Taman Singha Merjosari ini adalah berlatar belakang

pendidikan. Desain menggunakan konsep pendidikan ini bertujuan untuk

memberikan nuansa edukasi agar interaksi taman mudah dipahami oleh

masyarakat dan menjadi contoh bagi seluruh taman-taman lain yang ada di

Kota Malang. Dari Taman Singha Merjosari pun pernah mendapatkan

penghargaan tingkat nasional dengan predikat terbaik, tapi dengan

seiringnya berjalannya waktu Taman Singha Merjosari pun kurang terawat

dengan alasan kendala pembiayaan.

Patokan terhadap Perda Kota Malang no 04 Tahun 2011 pasal 16

merupakan acuan dari arah pengembangan pembangunan Taman Singha
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Merjosari yang salah satunya adalah merujuk pada latar belakang desain

pembangunan. Perda juga memberikan patokan bahwasanya ideal sebuah

kota memiliki RTH minimal 30%, yang masing-masing 20% publik dan

10% privat.

Taman Singha Merjosari ini adalah taman dengan desain terbaik

se-Indonesia dengan menggunakan konsep 8 elemen kota hijau5, akan

tetapi dengan penghargaan yang sebegitu bagusnya, taman ini masih

memiliki kekurangan yang harus dilakukan oleh peneliti. Taman Singha

Merjosari di dalam penataan ruang terbuka hijau memiliki tujuan untuk

menjaga stabilitas lingkungan perkotaan khususnya sebagai paru-paru kota

secara keseluruhan dapat memberikan dampak transformasi iklim dengan

kenaikan temperature suhu bumi. Upaya-upaya pelestarian fungsi

lingkungan dengan menyisihkan sebagai ruang kota untuk RTH, harus

segera dilaksanakan. Pentingnya akan terdapatnya arti dari semua elemen

warga masyarakat perkotaan bahwasanya dengan adanya interaksi amat

penting antara perancangan kontruksi ruang perkotaan dengan Ruang

Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), yang di dalam terdapat suatu proses

perencanaan atau penyusunan RTH yaitu pelaksanaan rencana

pembangunan kota layak huni (Eko-cities)

Berdasarkan alasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan

dalam hal pengangkatan permasalahan pada Proses dan pelaksanaan RTH

5 Almira Audi dkk, Taman Singha Merjosari, https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-
g297710-d10085221-Reviews Taman_Singha_Merjosari-Malang_East_Java_Java.html, Pada 13
Februari 2019, 17.30 WIB
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di Taman Singha Merjosari dirasa tidak sesuai dengan Perda nomor 4

Tahun 2011. Hal ini disebabkan dalam aturan perda tersebut memiliki

acuan sebagai bentuk tata wilayah Kota khususnya RTH harus memiliki

minimum 30% atas luas dari keseluruhan ukuran kota. Namun, dalam

praktiknya terdapat pembangunan-pembangunan yang dapat mengurangi

luas Ruang Terbuka Hijau yang telah ditetapkan,6 dalam Perda No 4

Tahun 2011 tentang penataan ruang terbuka hijau. Proses perencanaan

penataan RTH di Taman Merjosari seharusnya sesuai dengan aturan Perda

yang telah disepakati bersama dan juga telah disahkan oleh Walikota

malang yaitu luas RTH harus sebesar 30% dari luas wilayah Kota Malang.

Namun, pada implementasinya tidak mencapai 30% dikarenakan terdapat

pembangunan yang memang bukan menjadi prioritas daripada

pembangunan Taman Singha Merjosari. Luas keseluruhan RTH yang ada

di kota Malang baik itu yang menjadi prioritas maupun yang buka prioritas

yaitu sebesar 18,67% sedangkan luas RTH di Merjosari yaitu 29.012

m2.7

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi kebijakan ruang terbuka hijau Taman

Singha Merjosari Kota Malang?

6 Angelina Nina Arini Putri dan Wahyu Setyawan, ST.MT. 2016. Redevelopment Permukiman
Informal untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Sosial, Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan
Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Vol. 5, No.2.
7 Almira Audi dkk, Taman Singha Merjosari, https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-
g297710-d10085221-Reviews Taman_Singha_Merjosari-Malang_East_Java_Java.html, Pada 13
Februari 2019, 17.30 WIB
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Ruang

Terbuka Hijau Taman Singha Merjosari, Kota Malang

Manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun

manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1.3.2 Manfaat Teoritis

Konsep dari taman singha Merjosari yang dibangun ialah Ruang

Terbuka Hijau (RTH) yang menjadi area tempat tumbuh tanaman, baik

yang tumbuh secara alami atau pun yang sengaja ditanam. Taman Singha

Merjosari ini adalah Ruang Terbuka Hijau yang pada desain awalnya

bersifat privat. Karena itu, dalam penelitian ini kita akan melihat apa kah

taman singha Merjosari ini memiliki perubahan dari desain awal. Apakah

sudah memenuhi kriteria dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu sendiri.

Sehingga, penelitian ini akan berkontribusi terhadap kajian Kebijakan

terutama implementasi kebijakan yang lebih kompleks.

1.3.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah daerah

yang harus semakin meningkatkan pembangunan RTH. Pembangunan

RTH khususnya untuk disiplin ilmu pemerintahan, selain bermanfaat

untuk pemerintah daerah penelitian ini juga menjadi salah satu proses dan

syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu ilmu pemerintahan dan

dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat.
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1.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan sebuah definisi yang memberikan

penjelasan mengenai konsep kemudian di konsepkan menggunakan

pemahaman sendiri dengan singkat, jelas, dan tegas. Maka dari itu peneliti

definisikan beberapa konsep yang berkaitan dengan tema dalam penilitian

ini, diantaranya adalah :

1.4.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan atau

aktifitas yang mengacu kepada pedoman-pedoman yang telah disiapkan

sehingga dari kegiatan atau aktifitas yang sudah dilaksanakan tersebut

dapat memberikan dampak atau akibat bagi masyarakat dan dapat

memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi

sasaran program.

1.4.2 Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur yang

mengelompok, yang penggunanya lebih bersifat terbuka, seperti tempat

tumbuh tanaman, baik secara alamiah maupun yang ditanam, yang

memiliki fungsi sebagai paru-paru kota. RTH sendiri juga memiliki fungsi

sebagai interaksi antara alam dengan masyarakat perkotaan.
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1.5 Definisi Operasional

Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau taman singha

merjosari akan dibedah dengan menggunakan perspektif Merilee S.

Grindle. Pespektif ini digunakan dengan maksud agar mengetahui proses

dari ruang terbuka hijau dengan melihat Perda nomor 4 Tahun 2011

apakah sudah terlaksana sesuai dengan kebijakan Perda Dengan demikian,

definisi operasional nya adalah:

1.5.1 Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

1. Tujuan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

2. Ruang Lingkup Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

a) Ruang Terbuka Hijau Menurut Pengelolaan

b) Ruang Terbuka Hijau Menurut Jenis

c) Ruang Terbuka Hijau Model Taman

d) Ruang Terbuka Hijau Menurut Insetif & Disentif

1.5.2 Arah Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

1. Arah Pengembangan Fisik Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

2. Fungsi Arah Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

3. Target Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

4. Sasaran Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

5. Capaian (Output) Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

1.5.3 Pengembangan RTH di Taman Singha Merjosari

1. Pemilihan alternatif atau alasan pemilihan wilayah Taman Singha

Merjosari sebagai Ruang Terbuka Hijau
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2. Perencanaan Pengembangan Ruang terbuka Hijau Taman Singha

Merjosari

3. Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Taman Singha Merjosari

a) Aktor Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Taman Singha

Merjosari

b) Waktu Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Taman Singha

Merjosari

c) Monev (Monitoring & Evaluasi) Ruang Terbuka Hijau di

Taman Singha Merjosari

d) Pertanggung Jawaban Ruang Terbuka Hijau di Taman Singha

Merjosari

e) Outcome Ruang Terbuka Hijau di Taman Singha Merjosari
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1.6 Kerangka Berpikir

Sumber, Diolah Oleh Peneliti, (2019).

Wilayah Kota Malang memiliki luas dan juga batas tertentu, luas

dari keseluruhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang baik itu yang

menjadi prioritas maupun bukan prioritas 18,67%. Sedangkan pada Perda

Nomor 4 Tahun 2011 pasal 16 luas minimal Ruang Terbuka Hijau 30%

Program

- Kepentingan
- Manfaat
- Derajat yang

diinginkan
- Pengambilan

keputusan
- Pelaksaan program
- SDM yang dilibatkan

Dampak sasaran

Outcome

- Tingkat capaian
kebijakan

- Terlaksananya
kebijakan

Content
Perda

Kota Malang

No 04 Tahun
2011

Context Aktor

- Kekuatan
kepentingan

- Karakter
lembaga

- Daya
tanggap

Taman

Merjosari
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dari luas wilayah kota (Ruang Terbuka Publik 20% dan Ruang Terbuka

Private 10%).8

Pada pelaksanaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau Taman Singha

Merjosari ini ialah salah satu pengelolaan yang yang dikelola langsung

oleh pemerintah Kota Malang. Permasalahan disini, apakah Taman Singha

Merjosari ini sudah masuk dari 18,67% menuju 30%. Masalah selanjutnya,

apakah dari taman ini sudah sesuai atau tidak dengan desain awal yang

sudah disepakati oleh para aktor yang terlibat. Jadi di dalam realitas nya

pengembangan Ruang Terbuka Hijau Taman Singha Merjosari sebagai

bentuk dan upaya dalam pemenuhan target tersebut.

Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan

yang dimana diawali dengan sebuah formulasi kebijakan kemudian

menuju pada system dengan tujuan yang akan dicapai, bahwasanya secara

umum implementasi ini ialah membentuk suatu hubungan yang memiliki

sebuah hubungan yang akan memberikan capaian hasil akhir dari sebuah

siste kebijakan publik sebagai dampak yang akan menjadi hasil dan

pelaksanaan kegiatan instansi pemerintahan.9 Hasil yang diharapkan dari

penelitian ini adalah untuk menentukan berapa persen Ruang Terbuka

Hijau saat ini yang sudah terbangun sesuai dengan realitanya. Kemudian

apabila belum mencapai 30%, apa upaya pemenuhan target Ruang

Terbuka Hijau di Taman Singha Merjosari.

8 Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 -
2030
9 Subarsono AG, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
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1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis penelitian

Penelitian dalam bentuk deskriptif menurut (Creswell, 1994: 4-7)

yaitu pihak peneliti harus memiliki ketertarikan terhadap suatu proses,

dimana memiliki arti dengan pemahaman kemudian diutarakan ke dalam

bentuk susunan kata ke dalam bentuk gambar. Metode penelitian deskriptif

lebih tepat digunakan pada penelitian ini diartikan sebagai mengeksplorasi

kemudian mengklarifikaskan terhadap suatu fenomena atau fakta dalam

ruang lingkup sosial berdampingan untuk menjalankan diskripsi sejumlah

pada variabel yang berkaitan dengan masalah dan fasilitas tertentu.10

1.7.2 Sumber Data

Observasi berikut memakai 2 sumber data yaitu: a.)Data Primer,

merupakan data yang diambil secara langsung dari narasumber dari Badan

Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barelitbang), Dinas

Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Malang, Kader Lingkungan

Merjosari, Karang Taruna Merjosari, Polisi Taman, dan 3 orang warga

merjosari.11 b.)Data sekunder, digunakan untuk mendapatkan landasan

teori penelitian dan memperkokoh sumber informasi utama yang sudah di

dapat dari wawancara dengan memperoleh informasi skunder dari data

10Gumilar Rusliwa Somantri, desember 2005: 57-65. Memahami Metode Kualitatif, Jurnal
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, VOL. 9, NO. 2.
11 Faisal, Sanapiah. Tanpa tahun,Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi. Ya 3 Malang,
Tanpa Tahun,Hlm. 18
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pengumpulan dokumentasi, dan juga memakai sumber asal, seperti buku

bacaan, jurnal, dan surat kabar.12

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan cara

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi juga dapat diartikan

sebagai metode pengumpulan data yang berketerangan dengan melakukan

pengamatan secara langsung. Wawancara ialah beberapa orang untuk

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di

konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Tenik ini di gunakan

untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya oleh peneliti.

Dokumentasi merupakan salah satu metode terpenting dalam teknik

pengumpulan data karna dokumentasi dapat menunjukkan sebuah fakta

atau kebenaran yang terjadi di lapangan. Dari teknik pengumpulan data ini

peneliti akan mencari data pendukung seperti foto, tabel, grafik dan lain-

lain yang berhubungan dengan yang di teliti.

1.7.4 Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang – orang yang dapat memberikan

sebuah informasi tentang sesuatu yang sedang di teliti. Dengan

demikian untuk mendapatkan infomasi yang relevan, maka subyek

penelitian dalam penelitian ini adalah : 1)Kepala Kepala Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang): Erik Setyo

12 Convelo G. Cevilla, dkk., Pengantar Metode Penelitian, Jakarta : Universitas Indonesia, 1993,
hal 80
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Santoso, ST, MT. 2)Dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kota Malang (Disperkim): Kasi Pengembangan: Ir Endah Setiyowati.

3)Kader Lingkungan Merjosari : Bapak Imam. 4)Polisi Taman: Risqi.

5)Karang Taruna : Devita. 6)3 Orang Warga Merjosari : Ibu Dian, Yeti,

dan Izzan

1.7.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat bagi penulis untuk

mendapatkan data dari suatu penelitian yang sedang diteliti sehingga data

yang di dapatkan lebih akurat dan dapat di pertanggung jawabankan,

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Dinas Perumahan

dan Kawasan Pemukiman Kota Malang, Alamat : Jl Bingkil no 37

Ciptomulyo Sukun Kota Malang Jawa Timur 65148. Selanjutnya di dan

yang terakhir adalah penelitian di Taman Singha Merjosari, Jl. Mertojoyo

Selatan, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru

1.7.6 Tahapan Pengumpulan Data

Analisis data ini dengan menggunakan metode data deskriktif

kualitatif, dengan tahap-tahap sebagai berikut:a.)Pengambilan Data,

sumber informasi diolah melalui penelitian dan juga pengambilan data

melalui wawancara data dikumpulkan melalui observasi, wawancara (yang

digunakan kepada sumber informasi untuk proses penggalian data) dan

juga pengambilan dokumentasi memalui sumber data primer ataupun data



18

sekunder.13 b.)Reduksi Data, pada proses tahapan ini, telah memperoleh

pegambilan data atau informasi (melalui data primer ataupun sekunder)

yang berbentuk ilustrasi gambar, tabel-tabel, dan hasil wawancara akan

diklasifikasikan, diartikan kemudian memilah dan memilih semaksimal

mungkin makan akan mendapatkan informasi data yang terpilah menjadi

beberapa jenis. c.)Display Data, pada proses tahap ini, peneliti akan

menganalisa kemudian menguraikan, memahami dan menggambarkan

kembali ketiga data yang peneliti peroleh dengan bahasa peneliti agar lebih

mudah dipahami. Kemudian dipaparkan atau didiskripsikan, dan mencari

korelasi atau hubungan kedua data tersebut sehingga nantinya diperoleh

data baru yang merupakan hasil dari korelasi dan kompilasi dari kedua

klasifikasi data sebelumnya. d.)Kesimpulan, dari beberapa kelengkapan

informasi data yan dihasilkan, pada akhirnya akan dilakukan proses

penyusunan secara terperinci dalam bentuk ulasan laporan akhir.

13 Lexy J. Moleong, 2011,Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung, PT Remaja
Rosdakarya, Hlm.488
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