
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan waktu Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka Lokasi penelitian ini akan 

dilaksanakan di Kota Pekanbaru, di Dinas yang terkait dengan pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota bidang 

Pertamanan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan sebagai 

keterwakilan wilayah. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama dari bulan 

Januari sampai Maret 2018. 

 

3.2. Jenis Penelitian 

 Dalam hal ini penulis selaku peneliti menggunakan jenis penelitian secara 

deskriptif kualitatif.    

 

3.3. Jenis Dan Sumber Data 

 Dalam hal ini peneliti menggunakan dua bentuk dari jenis dan sumber 

data, yaitu: 

3.3.1 Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan 

narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang 

dibutuhkan adalah tanggapan dari dinas tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

sejauh ini. 
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3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan, 

dokumen, hasil hasil penelitian dan informasi dari dinas terkait. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

a. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan yang 

tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai 

dokumen atau buku serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh instansi 

terkait. 

b. Studi lapangan yaitu pengumpulan data dimana penulis secara langsung ke 

obyek penelitian dengan menggunakan teknik penelitian sebagai berikut: 

 Observasi yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara 

sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan 

dicapai dengan mengamati & mencatat seluruh kejadian dan 

fenomena yang terjadi dan mengacu pada syarat dan aturan dalam 

penelitian. 

 Wawancara yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data dengan 

cara sistematis untuk memperoleh keterangan mengenai masalah 

yang diteliti berdasarkantujuan penelitian. 

 

3.5. Informan Penelitian 

  Informan atau aktor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota 

yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau menginformasikan tentang 
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lapangan. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi informan, tidak setiap 

orang menjadi informan yang baik. Spradley (1979: 45) dalam Rulam Ahmadi 

(2016: 92) 

  Menurut Morse dalam Denzin dan Lincoln (1998: 73) dikutip dalam 

Rulam Ahmadi (2016: 93), informan yang baik adalah informan yang memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang peneliti perlukan, memiliki kemampuan untuk 

merefleksikan, pandai mengeluarkan pikiran (pandai berbicara), memiliki waktu 

untuk diwawancarai, dan berkemauan untuk berpartisipasi dalam studi. 

  Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai para informan yang memang 

sudah ahli dan memahami tentang penelitian yang sedang peneliti bahas. Dimana 

terdiri atas, 5 orang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota 

Pekanbaru dan 3 orang masyarakat kota Pekanbaru. Dengan uraian sebagai 

berikut; 

Tabel 3.1. Informan Penelitian 

No. Informan Penelitian Nama Informan 

1. Plt. Kepala Dinas PUPR  A. Saat, ST. MT 

2. Plt. Kepala Bidang Pertamanan Dinas PUPR  Edward Riansyah, SE, MM 

3. Kepala Seksi Pertamanan dan Ornamen Jania Rizka, SP 

4. Kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan Langgeng Wahyudi 

5. Kepala Seksi Pemeliharaan Pertamanan Edward Riansyah, SE, MM 

6. Masyarakat Fahmi 

Yuli 

Andri 

Sumber: Data Olahan, 2018 
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3.6. Metode Pengolahan Data 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan lapangan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data 

yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. 

 


