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IV. TATA CARA PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama tiga bulan mulai dari bulan Oktober

sampai dengan Desember 2015 di sepanjang Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di

Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jarak 7 kilometer.

B. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi,

pelaksanaannya menggunakan metode survei untuk mendapat data primer,

pengumpulan data dari penduduk setempat, pengguna jalan Jalur Jalan Lintas

Selatan (JJLS), pengunjung lokasi wisata Pantai Baron, serta pengambilan data

sekunder dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari dipilih sebagai lokasi penelitian

karena merupakan desa yang dilalui oleh Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sebagai

penghubung lokasi obyek wisata Pantai Baron dan Pantai Ngrenehan, maka

kenyamanan masyarakat setempat dan pengguna jalan yang akan menuju lokasi

obyek wisata juga harus diperhatikan. Jalur hijau dapat difungsikan sebagai

peneduh bagi pengguna jalan, menjadikan pandangan yang indah, nuansa asri,

selaras dengan pegunungan di sepanjang Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Desa

Kemadang  Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul.
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2. Metode Pemilihan sampel.

Menurut Soeratno dan Lincolin (1993) metode pemilihan sampel dilakukan

untuk memuat sejumlah pertanyaan kepada responden dengan harapan dapat

mewakili sifat populasi secara keseluruhan. Metode pemilihan responden

dilakukan dengan teknik Non-Probability Sampling yaitu pengambilan sampel

penelitian secara non-random (tidak acak) (Supardi, 2005).

Responden yang dipilih adalah masyarakat yang berdomisili di Desa

Kemadang sekitar Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) sebanyak 100 responden.

Metode wawancara diberikan kepada pengguna jalan dan pengunjung obyek

wisata yang mengakses Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Desa Kemadang ini.

Pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu pertanyaan yang berhubungan

dengan kondisi lingkungan dan pola pemikiran masyarakat terhadap keberadaan

jalur hijau.

Dari sampel tersebut diharapkan dapat memberikan masukan agar tercapai

penelitian ini.  Hal ini diperlukan untuk mengetahui tingkat dukungan pengguna

jalan terhadap perencanaan kawasan yang akan dibuat, sebab penelitian ini

bersinggungan dengan kepentingan banyak pengguna.

C. Jenis Data

Jenis data yang disajikan yaitu secara deskripsi dan gambar atau poster dari

keadaan lingkungan sekitar Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) baik sebelum

dilakukan perencanaan dan setelah dilaksanakan perencanaan. Jenis data dapat

dibagi menjadi berikut :
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1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan

melalui wawancara dan kuisioner yang diberikan kepada responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor pemerintah

BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pekerjan Umum dan Dinas Tata

Kota.

Penelitian dilaksanakan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi

penelitian, mendokumentasikan, studi literatur dan pengumpulan informasi dari

sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Jenis data yang

diperoleh dalam penelitian disajikan dalam tabel 13 berikut :

Tabel 13. Jenis Data Penelitian
No. Jenis Data Ruang Lingkup Bentuk Data Sumber Data
1 Peta Jalur Jalan

Lintas Selatan
(JJLS)

Soft Copy Satker
Pelaksanaan
Jalan Nasional
(PJN)Wilayah
Provinsi DI
Yogyakarta

2 Rencana Tata
Ruang Wilayah

Soft Copy BAPPEDA

3 Geografi wilayah Batas Wilayah
Luas Wilayah
Ketinggian
Tempat

Soft Copy BAPPEDA

4 Iklim Curah Hujan,
Suhu,
Kelembaban
relatif

Soft Copy BAPPEDA

5 Kondisi sosial Jumlah
Penduduk,
Pendidikan,
Kepadatan
penduduk,
Pekerjaan

Soft Copy BAPPEDA
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6 Inventarisasi
Tanaman Tepi
Jalan

Jenis tanaman
tepi jalan

Hard Copy Observasi
langsung

7 Persepsi
Masyarakat

Kuisioner Kuisioner Masyarakat
Desa
Kemadang

D. Analisis Data

Data penelitian dianalisis dengan cara deskriptif, analisis deskriptif yaitu

meneliti status kelompok manusia, suatu objek, penempatan suatu kondisi, suatu

sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Analisis

deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan dan uraian berdasarkan data

dan informasi yang diperoleh pada penelitian baik data primer dan data sekunder.

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan cara editing, tabulasi dan

evaluasi. Tujuan dari analisis data yaitu dapat dijadikan suatu kajian untuk

meningkatkan dan menciptakan Jalur Hijau khususnya di Jalan Jalur Jalan Lintas

Selatan, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.

E. Luaran Penelitian

Dalam bagian ini disampaikan bentuk luaran (produk) penelitian, yaitu

berupa naskah akademik (skripsi) dan display poster berukuran 90 cm x 60 cm.


