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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kota merupakan tempat bermukim warga, tempat bekerja, tempat hidup, 

tempat belajar, pusat pemerintahan, tempat rekreasi, dan kegiatan-kegiatan 

lainnya. Kota perlu dikembangkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan 

kegiatan masyarakat yang terus meningkat. Perkembangan pembangunan 

kota seringkali tidak terkendali. Tingginya tingkat kebutuhan ruang untuk 

menampung penduduk dan aktivitasnya, seringkali pemerintah dan 

masyarakat mengkonversi RTH menjadi kawasan terbangun. Hal tersebut 

diperburuk dengan lemahnya penegakan hukum terhadap peraturan 

perundangan mengenai tata ruang hijau dan kurangnya kesadaran masyarakat 

terhadap pentingnya pengelolaan RTH perkotaan.  

Dalam makalah lokakarya pengembangan sistem RTH (RTH) di 

perkotaan dalam rangkaian acara Hari Bakti Pekerjaan Umum ke 60 

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum oleh Lab. 

Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap  Fakultas Pertanian – 

IPB, disebutkan bahwa empat issue utama dari ketersediaan dan kelestarian 

RTH adalah : 

1. Dampak negatif dari suboptimalisasi RTH dimana RTH kota tersebut 

tidak memenuhi persyaratan jumlah dan kualitas (RTH tidak tersedia, 

RTH tidak fungsional, fragmentasi lahan yang menurunkan kapasitas 

lahan dan selan-jutnya menurunkan kapasitas lingkungan, alih guna dan 

fungsi lahan) terjadi terutama dalam bentuk/kejadian:  

2. Lemahnya lembaga pengelola RTH  

3. Lemahnya peran stake holders  

4. Keterbatasan lahan kota untuk peruntukan RTH  

Keempat issue utama tersebut apabila tidak segera diselesaikan dapat 

berdampak pada semakin buruknya kualitas lingkungan hidup. Aktivitas 

masyarakat perkotaan mempunyai kecenderungan menurunkan kualitas 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2 
 

lingkungan hidup, yang pada akhirnya dapat menurunkan kesejahteraan 

mereka. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat dan 

pemerintah cenderung meminimalkan penyediaan RTH dan lebih 

mengutamakan pembangunan lingkungan buatan. Kegiatan ekonomis 

masyarakat perkotaan memang dapat menghasilkan peningkatan 

kesejahteraan, namun di sisi lain kegiatan ekonomis tersebut masih banyak 

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Terutama dilihat dari 

aspek tata ruang kota, kegiatan ekonomis masyarakat perkotaan cenderung 

mengurangi RTH yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem kota. 

Dari segi fungsi RTH dapat berfungsi secara ekologis, sosial/budaya, 

arsitektural, dan ekonomi. Kurang diperhatikannya pengelolaan RTH tersebut 

menyebabkan fungsi RTH tidak dapat tercapai secara maksimal.  

Pemerintah Kota Surakarta sekarang ini mulai memperhatikan 

pengelolaan RTH. Hal ini dibuktikan dengan masuknya permasalahan 

kurangnya RTH dalam musrenbangkot tahun 2008. Penataan kembali taman-

taman kota, seperti Taman Balekambang, Taman Monumen 45, taman di 

Stadion Manahan, dll mulai digalakkan oleh pemerintah. Saat ini, luas RTH 

di Kota Surakarta baru mencapai angka 18,23%.  

Pemerintah Kota Surakarta mulai menyadari arti pentingnya pengelolaan 

RTH terhadap peningkatan kualitas lingkungan. Dengan demikian, sebagai 

penggerak, pemerintah mengajak masyarakat dan swasta untuk turut serta 

dalam mengelola RTH. 

Upaya pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan 

pengelolaan RTH tersebut bertujuan untuk mengembalikan fungsi RTH 

sebagai ruang pendukung ekologi, sosial, ekonomi, dan arsitektural kota. 

Dengan demikian, penulis merasa perlu untuk meneliti bagaimana 

kualitas pengelolaan yang telah dilakukan oleh aktor dalam manajemen 

perkotaan dalam mengelola RTH dan apa pengaruhnya terhadap  kualitas 

lingkungan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diketahui bahwa rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana kualitas pengelolaan yang telah dilakukan oleh aktor 

manajemen perkotaan dalam mengelola RTH di Kota Surakarta? 

2. Apakah usaha aktor manajemen perkotaan dalam mengelola RTH 

berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas lingkungan di Kota 

Surakarta? 

 

C. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah : 

a. Mengetahui kualitas pengelolaan RTH yang dilakukan oleh aktor 

manajemen perkotaan di Kota Surakarta. 

b. Mengetahui apakah pengelolaan RTH berpengaruh terhadap kualitas 

lingkungan di Kota Surakarta. 

2. Sasaran 

Sasaran dari penelitian ini antara lain adalah : 

a. Untuk mengetahui tingkat kualitas pengelolaan RTH yang dilakukan 

oleh aktor manajemen perkotaan. 

b. Untuk mengetahui tingkat kualitas lingkungan di kota Surakarta. 

c. Untuk mengetahui apakah pengelolaan RTH berpengaruh terhadap 

kualitas lingkungan di kota Surakarta. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian adalah kesimpulan penelitian yang belum sempurna, 

sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu 

melalui penelitian (Burhan Bungin, 2005). Berdasarkan rumusan masalah 

yang telah disusun di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa 

pengelolaan RTH berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas 

lingkungan di Kota Surakarta. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini antara lain adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi mahasiswa, khususnya yang mempelajari disiplin Ilmu Perencanaan 

Wilayah dan Kota, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan 

terhadap konsep mengenai pengelolaan RTH yang baik dan manfaat yang 

dapat diperolehnya terhadap kualitas lingkungan. 

2. Bagi Pemerintah Kota, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

parameter untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan yang telah 

dilakukan oleh pemerintah kota berdampak pada kualitas lingkungan di 

Kota Surakarta. 

3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini akan dapat menyadarkan mereka 

betapa pentingnya keterlibatan mereka dalam mengelola dan menjaga 

keberadaan dan kelestarian RTH di daerahnya. 

 

F. Ruang Lingkup Studi 

Ruang lingkup studi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ruang lingkup 

wilayah dan ruang lingkup substantif.  

1. Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah meliputi daerah yang akan digunakan 

sebagai wilayah studi. Sebagai suatu wilayah kota yang telah maju, tentu 

saja permasalahan RTH dan menurunnya kualitas lingkungan menjadi 

suatu isu strategis yang harus segera diselesaikan. Dengan demikian, 

dalam penelitian mengenai pengaruh pengelolaan RTH terhadap 

peningkatan kualitas lingkungan ini penulis menentukan ruang lingkup 

wilayah yang meliputi seluruh wilayah Kota Surakarta, dengan batas-

batas administrasi sebagai berikut : 

Sebelah Utara  : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali 

Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo 

Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo 

Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo 
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2. Ruang Lingkup Substantif 

Sedangkan ruang lingkup subtantif meliputi hal-hal yang menjadi 

pokok kajian studi. Lingkup substansi dalam penelitian ini adalah 

mengetahui bentuk pengelolaan RTH yang dilakukan oleh aktor 

manajemen perkotaan dan pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan di 

Kota Surakarta. Kualitas lingkungan yang dimaksud disini adalah 

kualitas fisik lingkungan dan kesehatan mental (psikologi) masyarakat. 

Adapun variabel yang akan digunakan dalam menjawab tujuan penelitian 

adalah : 

a. Variabel bebas : Pengelolaan RTH 

b. Variabel terikat : 

1) Kualitas fisik lingkungan 

2) Kualitas sarana rekreasi 

Dalam penelitian ini akan diuraikan tentang bentuk pengelolaan 

RTH yang dilaksanakan pemerintah, swasta, dan masyarakat baik 

sebelum maupun setelah adanya perbaikan manajemen pengelolaan dan 

pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan di Kota Surakarta. Dengan 

demikian dapat diketahui apakah setelah adanya perbaikan manajemen 

pengelolaan RTH dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas 

lingkungan di Kota Surakarta. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kualitatif 

yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini 

digunakan untuk menguraikan data sebelum dan setelah ada perbaikan 

manajemen pengelolaan RTH. Pengelolaan RTH disini meliputi aspek 

manajerial berikut : 

a. Aspek Legalitas 

b. Aspek Prosedural 
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c. Aspek Kelembagaan 

d. Aspek Pembiayaan 

Sedangkan untuk kualitas lingkungan, meliputi variabel kualitas fisik 

lingkungan dan kesehatan mental masyarakat. Untuk menilai sejauh 

mana tingkat pengelolaan RTH dan kualitas lingkungan di Kota 

Surakarta digunakan metode pembobotan.  

Selanjutnya untuk menilai sejauh mana pengaruh pengelolaan RTH 

terhadap kualitas lingkungan dilakukan dengan menggunakan 2 macam 

cara. Dalam menganalisis pengaruh pengelolaan RTH terhadap kualitas 

lingkungan dilihat berdasarkan data hasil questioner masyarakat dan hasil 

penilaian tingkat pengelolaan RTH dan kualitas lingkungan. Cara yang 

pertama dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian tingkat 

pengelolaan RTH dan kualitas lingkungan baik sebelum terdapat 

perbaikan manajemen maupun setelahnya. Cara yang kedua dilakukan 

dengan menggunakan metode uji keberartian regresi. Dalam melakukan 

analisis ini dibutuhkan variabel penelitian untuk dinilai kekuatan 

hubungannya. Variabel penelitian adalah gejala variabel yang bervariasi 

yaitu faktor-faktor yang dapat berubah-ubah ataupun dapat diubah untuk 

tujuan penelitian (Burhan Bungin, 2005). Penentuan variabel dalam suatu 

penelitian, berkisar pada variabel bebas (independent variable), variabel 

tergantung (dependent variable), maupun variable kontrol (intervening 

variable) (Burhan Bungin, 2005). Adapun variabel yang digunakan untuk 

melakukan teknik uji keberartian regresi antara lain adalah sebagai 

berikut: 

a. Variabel bebas : Pengelolaan RTH 

b. Variabel terikat : 

1) Kualitas Fisik Lingkungan  

2) Kualitas Sarana Rekreasi 

Untuk lebih jelasnya, metode penelitian Pengaruh Pengelolaan RTH 

Terhadap Kualitas Lingkungan yang digunakan dapat dilihat secara 

keseluruhan dalam kerangka pikir berikut ini :  
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Gambar 1.1 
Kerangka Pikir 

Kondisi Ruang Terbuka Hijau 
- Konversi RTH menjadi kawasan 

terbangun 
- Pengelolaan RTH kurang diperhatikan 
- Kurangnya partisipasi masyarakat 
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RTH 

- Dampak negatif dari suboptimalisasi 
RTH 

- Lemahnya lembaga pengelola RTH 
- Lemahnya peran stakeholder 
- Keterbatsan lahan kota untuk peruntukan 

RTH 

Kualitas lingkungan menurun 
- Terjadinya banjir 
- Cuaca semakin panas 
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- Kurangnya tempat untuk bersosialisasi 
- Penduduk menjadi stress 
- Produktivitas menurun 

Perbaikan pengelolaan RTH oleh pemerintah, 

swasta, dan masyarakat 

Tujuan Aktor Manajemen Perkotaan 
- Menyelesaikan isu utama ketersediaan 

dan kelestarian RTH 
- Meningkatkan kualitas lingkungan 

dengan pemenuhan fungsi RTH 

Research Question :  
1. Bagaimana kualitas pengelolaan yang telah dilakukan oleh aktor manajemen perkotaan 

dalam mengelola RTH di Kota Surakarta? 
2. Apakah usaha aktor managemen perkotaan dalam mengelola RTH berpengaruh besar 

terhadap peningkatan kualitas lingkungan di Kota Surakarta? 
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2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan 

data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian (Burhan 

Bungin, 2005). Sedangkan menurut Ridwan (2008), metode 

pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data 

secara umum terdiri dari pengumpulan data primer dan sekunder. 

a. Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua 

atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan (Burhan Bungin, 

2005). 

Pengumpulan data sekunder diperlukan untuk mendapatkan data 

dasar yang berkaitan erat dengan kondisi RTH saat ini, pengelolaan 

yang telah dilakukan, serta kualitas lingkungan di Kota Surakarta. 

Data berikut didapat dari studi literatur dokumen maupun peraturan 

pemerintah yang diperoleh dari instansi terkait maupun sumber lain. 

Jenis dan bentuk data yang diperlukan untuk mengetahui kondisi 

RTH yang ada saat ini antara lain adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 
Kebutuhan Data Sekunder 

No. Data yang 
Dibutuhkan 

Jenis 
Data 

Bentuk Data Sumber Data Tabel Deskripsi Peta 
1. Jenis dan persebaran 

RTH di Kota 
Surakarta 

Sekunder  V  V a) BLH 
b) DKP 
c) Dispertan 

2. Luasan RTH di Kota 
Surakarta 

Sekunder V V  a) BLH 
b) DKP 
c) Dispertan 

3. Perundangan dan 
peraturan mengenai 
RTH di Kota 
Surakarta 

Sekunder  V  a) BLH 
b) Internet 

4. Program-program 
pengelolaan RTH 

Sekunder V   a) Bapeda 
b) BLH 
c) DKP 
d) Dispertan 
e) DTK 

5. Tupoksi Instansi 
Pengelola RTH 

Sekunder V   a) BLH 
b) DKP 
c) Dispertan 
d) DTK 
e) Internet 

6. Pelibatan masyarakat 
dan swasta dalam 
pengelolaan RTH 

Sekunder V V  a) BLH 

7. Anggaran dana 
pengelolaan 

Sekunder V   a) BLH 
b) DTK 
c) Dispertan 

8. Kualitas air di Kota 
Surakarta 

Sekunder V   PDAM 

9. Kualitas udara di 
Kota Surakarta 

Sekunder V   BLH 

  

b. Pengumpulan Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber 

data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Burhan 

Bungin, 2005). Pengumpulan data primer ini diperlukan untuk 

mendapatkan data mengenai pengelolaan RTH publik baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat serta kualitas lingkungan yang 

berada di sekitar RTH publik tersebut. Pengumpulan data primer ini 

dilakukan melalui teknik, diantaranya : 
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1) Metode Wawancara 

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara sistematik. Wawancara sistematik adalah 

wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu 

pewawancara mempersiapkan pedoman (guide) tertulis tentang 

apa yang hendak ditanyakan kepada responden (Burhan Bungin, 

2005). 

Pengumpulan data primer dengan wawancara sistematik ini 

dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 

pengelolaan RTH di Kota Surakarta. Responden yang akan 

diwawancarai terlebih dahulu ditentukan dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Sesuai dengan namanya, sampel 

diambil dengan maksud atau tujuan tertentu (Riduwan, 2004). 

Seseorang ditunjuk sebagai responden karena peneliti 

menganggap bahwa seseorang tersebut memiliki informasi yang 

diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. 

Responden dalam penelitian ini dipilih berdasarkan tupoksi dari 

masing-masing dinas yang bertugas mengelola RTH di Kota 

Surakarta. Responden tersebut antara lain berasal dari dinas 

berikut : 

a) Badan Lingkungan Hidup 

b) Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

c) Dinas Pertanian 

d) Dinas Tata Ruang Kota  

2) Metode  Questionnaire/Angket 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode angket 

langsung tertutup. Angket langsung tertutup adalah angket yang 

dirancang sedemikian rupa untuk merekam data tentang keadaan 

yang dialami oleh responden sendiri, kemudian semua alternatif 

jawaban yang harus dijawab responden telah tertera dalam 

angket tersebut (Burhan Bungin, 2005).  
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Untuk memperoleh data ordinal yang dibutuhkan untuk 

melakukan analisis keberartian regresi, maka pilihan jawaban 

yang disediakan dalam angket tersebut harus dapat 

diterjemahkan dalam skala Likert. Skala Likert adalah suatu 

skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan 

merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset 

berupa survei (Wikipedia : Skala Likert).  

Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, 

responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap 

suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang 

tersedia. Biasanya disediakan lima pilihan skala dengan format 

seperti: 

a) Sangat tidak baik 

b) Tidak baik 

c) Cukup baik 

d) Baik 

e) Sangat baik 

Dalam menyebarkan angket ini, metode sampling yang 

digunakan adalah Random Sampling.  

Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam metode ini 

ditentukan dengan rumus Slovin (Umar, 2004:108) yaitu sebagai 

berikut : 

݊ =
ܰ

1 + ܰ. ݁ଶ 

Dimana : 

n =  Ukuran sampel 

N    =  Ukuran populasi 

e    = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan   

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir. 

Dengan mengambil populasi adalah penduduk di Kota 

Surakarta Tahun 2009 sejumlah 520.934 jiwa, dan kelonggaran 

(ketidaktelitian) adalah 0,1 maka perhitungan jumlah sampel 

questionaire adalah sebagai berikut : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



13 
 

520.934
1 + 520.934 × 0,1ଶ  = 100 

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan bahwa sampel 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 100 sampel. 

Sampel disebar pada masing-masing kecamatan. Kuota sampel 

tiap kecamatan didapat dari pembagian jumlah sampel total 

dengan jumlah kecamatan, sehingga sampel rata-rata tiap 

kecamatan adalah 20 sampel. Kecamatan tersebut adalah Pasar 

Kliwon, Serengan, Banjarsari, Laweyan, dan Jebres. 

3) Metode Observasi 

Menurut Nawawi (1991) observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistimatik terhadap unsur-unsur yang tampak 

dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. 

Observasi yang dilakukan adalah pencatatan hasil lapangan dan 

foto-foto kondisi RTH di Kota Surakarta. 

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.2 
Kebutuhan Data Primer 

No. Data yang 
Dibutuhkan 

Jenis 
Data 

Bentuk Data Sumber Data Tabel Deskripsi Foto 
Pengelolaan RTH 
1. Tata kerja 

pengelolaan RTH 
Primer  V  Wawancara 

instansi terkait 
2. Koordinasi antar 

instansi terkait di 
dalam pengelolaan 
RTH 

Primer  V  Wawancara 
instansi terkait 

3. Penegakan aturan 
pengelolaan RTH 

Primer  V  Wawancara 
instansi terkait 

4. Bentuk pengelolaan 
RTH yang telah 
dilakukan oleh 
pemerintah 

Primer V V  Wawancara 
instansi terkait 

5. Bentuk pengelolaan 
RTH yang telah 
dilakukan oleh 
masyarakat 
 

Primer V V  a) Wawancara 
instansi terkait 

b) Kuisioner 
masyarakat 
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6. Penggunaan 
anggaran dana untuk 
pengelolaan RTH 

Primer V V  Wawancara 
instansi terkait 

Kualitas Lingkungan  
1. Kualitas lingkungan 

di sekitar RTH 
sebelum penataan 

Primer    Kuisioner 
masyarakat 

 Kualitas udara  V V   
 Kualitas air  V V   
 Frekuensi sering 

tidaknya banjir 
 V V   

 Tersedianya ruang 
rekreasi 

 V V   

2. Kualitas lingkungan 
di sekitar RTH 
setelah ada penataan 

Primer    a) Kuisioner 
masyarakat 

b) Observasi 
 Kualitas udara  V V   
 Kualitas air  V V   
 Frekuensi sering 

tidaknya banjir 
 V V   

 Tersedianya ruang 
rekreasi 

 V V V  

 

3. Validitas Data 

Validitas data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa data yang 

diperoleh peneliti sesuai dengan kenyataan di lokasi penelitian dan untuk 

membuktikan apakah penjelasan yang diberikan tentang deskripsi 

permasalahan yang sebenarnya atau tidak. 

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek 

keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya, triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian 

(Moloeng, 2004:330). Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi, 

dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek 

kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. 

Denzin (dalam Moloeng, 2004) membedakan empat macam 

triangulasi, diantaranya dengan memanfatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik, dan teori. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 
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teknik triangulasi data dan metode. Dengan triangulasi sumber dapat 

mengarahkan peneliti agar di dalam pengumpulan data, ia wajib 

menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya, data yang 

sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari 

beberapa sumber data yang berbeda. Dengan demikian apa yang 

diperoleh dari sumber lain yang berbeda, baik kelompok sumber sejenis 

maupun sumber yang berbeda jenisnya. Triangulasi metode berguna 

untuk mengecek kembali derajat kepercayaan data hasil pengamatan dan 

wawancara  

4. Tahap Analisis data 

Setelah semua terkompilasi maka selanjutnya dilakukan tahap 

analisis.  Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif dan metode statistik inferensial.  

1) Metode deskriptif 

Metode kualitatif yang digunakan adalah metode deskriptif. 

Teknik analisis data deskriptif dilakukan melalui statistika deskriptif 

dan deskriptif komparatif. Analisis statistika deskriptif yaitu 

statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat generalisasi hasil 

penelitian. Termasuk dalam teknik analisis data statistik deskriptif 

adalah penyajian data melaui tabel, grafik, diagram, persentase, 

frekuensi, perbitungan mean, median, atau modus. 

Analisis statistik komparatif adalah analisis yang 

membandingkan hasil-hasil temuan penelitian dengan teori/literatur 

maupun dengan standard yang berlaku atau membandingkan antara 

dua kondisi yang berbeda maupun dimensi waktu yang berbeda. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah pengelolaan 

lingkungan yang telah dilakukan pemerintah berpengaruh atau tidak 

terhadap kualitas lingkungan. 
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a) Metode Pembobotan 

Untuk memperoleh data statistik yang diperlukan untuk 

dapat dideskriptifkan, digunakan metode pembobotan. Metode 

pembobotan digunakan untuk memperoleh skala ordinal yang 

nantinya akan digunakan pada kedua jenis metode analisis di 

atas. Dalam melakukan metode pembobotan, penulis 

menggunakan teknik skala likert, dimana dalam teknik ini 

berdasar pada item yang secara pasti baik dan secara pasti 

buruk. Teknik pembobotan dengan skala likert dilakukan baik 

pada questioner yang disebarkan  kepada masyarakat maupun 

pada masing-masing data yang akan dianalisis.  

Untuk penggunaan data yang akan dianalisis, penulis 

mencoba membandingkan data tersebut dengan teori yang ada 

maupun dengan data yang lain yang penulis anggap relevan 

untuk dibandingkan dan diberi bobot penilaian. 

Penjabaran dari skala likert dalam penelitian dimaksudkan 

untuk mengukur tingkat pengelolaan RTH maupun kualitas 

lingkungan yang ditentukan dengan pengkriteriaan sebagai 

berikut: 

Sangat Baik   : 5 (81%-100%) 

Baik   : 4 (61%-80%) 

Cukup baik   : 3 (41%-60%) 

Kurang baik   : 2 (21%-40%) 

Tidak baik   : 1 (0%-20%) 

2) Metode Statistik Inferensial 

Metode ini bertujuan tidak saja mendeskripsikan keadaan gejala 

sosial yang tampak, tetapi lebih jauh lagi ingin melihat hubungan-

hubungan kausalitas antara gejala-gejala tersebut (Burhan Bungin, 

2006). Adapun metode statistik inferensial yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 
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a) Uji Statistik Keberartian Regresi (Analisis Hipotesis) 

Uji statistik keberartian regresi digunakan untuk 

mengetahui bagaimana variasi dari beberapa variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen dalam suatu 

fenomena yang kompleks. Pemeriksaan keberartian regresi 

dilakukan melalui pengujian hipotesis nol, bahwa koefisien 

regresi b sama dengan nol (tidak berarti) melawan hipotesis 

tandingan bahwa koefisien arah regresi tidak sama dengan nol. 

Prosedur uji statistiknya adalah sebagai berikut : 

(1) Menentukan formulasi hipotesis 

(a) H0 : Tidak ada pengaruh variabel X terhadap  variabel 

Y 

H1 : Ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y 

(2) Menentukan uji statistik yang sesuai. Uji statistika yang 

digunakan adalah uji F. Untuk menentukan nilai uji F dapat 

mengikuti langkah-langkah berikut : 

(a) Menghitung jumlah kuadrat regresi (JKreg(a)) 

(b) Menghitung jumlah kuadrat regresi ba (JKregba) 

(c) Menghitung jumlah kuadrat residu (JKres) 

(d) Menghitung rata – rata jumlah kuadrat regresi a 

(RJKreg(a)) 

(e) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b/a 

(RJKreg(a)) 

(f) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKres) 

(g) Menghitung F 

(3) Menentukan nilai kritis (α) atau nilai tabel F pada derajat 

bebas dbreg b/a = 1 dan dbres = n – 2 

(4) Membandingkan nilai uji F dengan nilai tabel F, dengan 

kriteria uji, apabila nilai hitung F lebih besar atau sama 

dengan nilai tabel F, maka H0 ditolak. 

(5) Membuat kesimpulan 
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Pada penelitian ini penulis akan menggunakan software 

SPSS dalam menghitung uji statistik keberartian regresi. Kriteria 

yang digunakan adalah apabila nilai r lebih besar dari (>) nilai a 

tertentu maka H0 diterima. Sebaliknya apabila nilai r lebih kecil 

dari (<) dari nilai a tertentu maka H0 ditolak. 

Berdasarkan perpaduan dari kedua metode analisis tersebut 

kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian pengaruh 

pengelolaan RTH terhadap kualitas lingkungan di Kota Surakarta.  

5. Sintesa Penelitian 

Pada sintesis data dijelaskan secara singkat berbagai temuan serta 

kesimpulan dari pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan 

masalah. Selain itu, dalam bagian ini juga diberikan beberapa 

rekomendasi yang berkaitan dengan hasil studi pengaruh pengelolaan 

RTH terhadap kualitas lingkungan di Kota Surakarta 

Metode sintesis data dilakukan dengan menyimpulkan pembahasan 

yang sudah dilakukan pada tahap analisis data sehingga dapat 

mengetahui bagaimana kualitas pengelolaan RTH dan kualitas 

lingkungan di Kota Surakarta. Selain itu, dari hasil sintesis dapat 

diketahui apakah pengelolaan RTH berpengaruh terhadap kualitas 

lingkungan di Kota Surakarta. 

6. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah Variabel yang digunakan dalam 

menganalisis penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



19 
 

Tabel 1.3 
Variabel, Dimensi, dan Indikator Penelitian 

No. Variabel Dimensi Indikator 
Variabel Bebas 
1. Pengelolaan RTH legalitas pengelolaan RTH Adanya peraturan 

perundangan yang tegas 
Adanya peraturan daerah 
sebagai dasar kebijakan 
pemerintah untuk 
mengelola RTH 
Peraturan perundangan 
dijalankan dengan baik 

prosedural pengelolaan 
RTH 

Tersusunnya rencana tata 
ruang dan program 
pengembangan serta 
pengelolaan RTH secara 
terpadu  

kelembagaan pengelolaan 
RTH 

Instansi pengelola RTH 
jelas pembagian tugas dan 
fungsinya 
Adanya koordinasi antar 
instansi terkait di dalam 
pengelolaan RTH 
Standar pengelolaan RTH 
terpenuhi 
Adanya pelibatan 
masyarakat sebagai salah 
satu aktor dalam 
manajemen perkotaan 

pembiayaan pengelolaan 
RTH 

Meningkatnya anggaran 
dana untuk pengelolaan 
RTH 

Variabel Terikat 
1. Kualitas Fisik 

Lingkungan  
Kualitas udara Berkurangnya tingkat 

pencemaran udara 
  Kebisingan Berkurangnya tingkat 

kebisingan 
  Berkurangnya run off air 

hujan 
Sering tidaknya terjadi 
banjir 

2. Kualitas Sarana 
Rekreasi 

Sarana rekreasi masyarakat Meningkatnya kerapian 
,keteraturan, dan 
keindahan kota 
Meningkatnya sarana 
untuk interaksi sosial 

Sumber : Penulis, 2010 
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H. Sistematika Penulisan 

BAB 1 Pendahuluan 

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan sasaran, ruang lingkup studi serta metodologi yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

BAB 2 Tinjauan Teoritis 

Bab ini akan membahas mengenai teori yang membahas tentang pengelolaan 

RTH dan kualitas lingkungan perkotaan. 

BAB 3 Kompilasi Data 

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum wilayah studi serta  berisi data-

data yang dibutuhkan dalam analisa.  

BAB 4 Analisis 

Bab ini berisi analisis data yang telah dikompilasikan sebelumnya. Analisa 

yang dibahas dalam bab ini antara lain hasil analisis kualitatif dan kuantitatif 

berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. 

BAB 5 Kesimpulan dan Rekomendasi 

Dalam bab ini di paparkan kesimpulan dari hasil analisa, antara lain bentuk 

pengelolaan RTH yang dilakukan oleh aktor dalam manajemen perkotaan dan 

pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas lingkungan.  
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