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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Ruang publik adalah ruang yang terbuka yang terdiri dari ruang terbuka 

hijau dan non-hijau. Untuk ruang terbuka hijau publik merupakan suatu wilayah 

dengan pemakaiannya yang terbuka, tempat untuk tumbuhan berkembang, yang 

dikelolai oleh Perda kota ataupun kabupaten. Untuk ruang terbuka non hijau publik 

ialah lahan yang di keraskan hingga yang berupa perairan yang dikelolai oleh Perda 

kota ataupun kabupaten (Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 5 Tahun 

2008). 

Ruang terbuka publik adalah ruang milik umum dalam menjalankan 

berbagai kegiatan pribadi dan kelompok baik dalam suatu kegiatan tahunan ataupun 

kegiatan keseharian. (Carr, 1992) dalam (Anggit ,2019) 

Dalam membangun ruang publik harus memerhatikan berbagai macam 

kepentingan salah satunya kepentingan anak-anak karena dikarenakan hak yang 

sama sebagai warga negara yaitu hak untuk kelayakan hidup dan terpenuhinya 

keperluan maupun kepentingan serta untuk bisa bertumbuh kembang berdasarkan 

pada kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan UU No. 23, 2002 mengenai 

Perlindungan Anak, beristirahat, bermain, dan berekreasi merupakan hak anak 

(Pasal 11).  

Taman kota adalah fasilitas umum yang tentunya harus diadakan oleh 

pemerintah kota. Taman ini bisa digunakan oleh masyarakat secara gratis. 

Disediakannya fasilitas sosial taman adalah bentuk tanggung jawab pemerintah 

mengenai rasa peduli pada lingkungan yangmana lingkungan yang nyaman dan 

taman-taman sebagai paru-paru kota juga sebagai tempat untuk berekreasi, 

dibentuk dengan kearifan peroperasional dengan diciptakannya taman kota 

(Adi,2008). 

Kota Metro yang statusnya sebagai wilayah perkotaan di Provinsi Lampung 

dan terus mengalami pembangunan dan perkembangan di berbagai lini, tak 

terkecuali untuk fasilitas sosial bagi masyarakatnya. Kota Metro mempunyai daya 
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Tarik bagi penduduk disekitarnya salah satu hal yang menjadi daya tarik kota Metro 

yaitu pelayanan pendidikan di kota ini dikarenakan banyak siswa yang berasal dari 

luar Kota Metro sehingga dibutuhkan pula ruang terbuka yang mampu untuk 

mendukung berbagai macam aktivitas bagi masyarakatnya tak terkecuali untuk 

anak-anak oleh sebab itu pada  penelitian ini dilakukan demi mengetahui bagaimana 

kondisi ruang terbuka publik yang ada di Kota Metro mampu mendukung aktivitas 

atau tidak yang studi kasus tersebut dilakukan di Taman Merdeka dan Taman 

Samber yang merupakan taman yang terbesar dan biasa banyak dikunjungi oleh 

masyarakat dan anak-anak maka dari itu peneliti membuat penelitian dengan judul  

“Evaluasi Ruang Terbuka Publik Dalam Mendukung Aktivitas Anak-Anak Di 

Kecamatan Metro Pusat (Studi Kasus : Taman Merdeka dan Taman 

Samber)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Dan Pertanyaan Penelitian 

Ruang terbuka publik sangat dibutuhkan keberadaannya terutama untuk 

masyarakat yang ada diperkotaan saat ini dikarenakan banyaknya ruang terbuka 

publik yang disediakan berubah menjadi bangunan-bangunan tanpa memperhatikan 

ruang terbuka publik 

Ruang terbuka publik merupakan suatu tempat yang telah diadakan oleh 

pemerintah yang dapat dipakai publik tanpa ada pungutan biaya. Bentuk ruang 

publik yang tersedia di daerah kota besar bisa yakni dalam bentuk ruang terbuka 

hijau, alun-alun kota, pusat umum, wilayah terminal dan sebagainya. Dalam 

penelitian, mengkaji satu diantara wilayah yakni Taman Merdeka dan Taman 

Samber yang berada di kecamatan Metro Pusat. 

Seperti yang kita ketahui dengan adanya ruang terbuka publik mempunyai 

banyak fungsi dalam kehidupan warga kota. Selain menjadi paru-paru lingkungan, 

juga menjadikannya tempat untuk melakukan kegiatan masyarakat serta menjadi 

saran hiburan keluarga yang dapat dikunjungi setiap saat biasanya para pengunjung 

Taman Merdeka dan Taman Samber kebanyakan berkunjung pada sore hingga 

malam hari dikarenakan cuaca yang sejuk,akan tetapi pengunjung juga dapat 

berkunjung di Taman Merdeka pada siang hari dikarenakan banyak pepohonan 

yang tinggi dan dapat berteduh sehingga pengunjung tidak merasakan kepanasan 
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pada siang hari,dan untuk Taman Samber biasanya kebanyakan anak-anak yang 

berkunjung pada pagi hingga siang hari dikarenakan ditaman tersebut terdapat area 

olahraga yang bisa dipakai oleh anak-anak dan juga terdapat trmpat duduk untuk 

anak-anak yang sedang menunggu untuk dijemput oleh orang tuanya dan untuk 

malam hari di area Taman Samber pun terdapat bermacam fasilitas yang dapat 

dimainkan oleh anak-anak seperti odong-odong ataupun permainan lainnya. 

Keberadaan tanaman dan pephonan yang rindang di dalam kawasan ruang terbuka 

publik mampu membuat udara disekitar menjadi bersih dan sejuk serta indah bagi 

pengunjungnya. Lalu dengan disediakannya taman bagi anak-anak, serta jalanan 

yang mengitari tempat ini bisa dipakai untuk olahraga yang dapat digunakan untuk 

berolahraga. 

Pada beberapa tempat, ruang terbuka biasanya hanyalah lahan kosong yang 

tidak terawatt diakarenakan  masyarakat yang tidak terlalu perhatian terhadap 

pentingnya keberadaan ruang terbuka publik dan belum optimalnya pemerintah 

memberdayakan sumber daya guna mendukung keberadaan ruang terbuka publik 

sehingga terbengkalainya ruang terbuka publik.  Kota Metro merupakan salah satu 

kota di Provinsi Lampung. Statusnya sebagai wilayah perkotaan membuat kota ini 

mengalami pembangunan di berbagai lini.dan juga Kota Metro dikenal juga dengan 

sebutan kota Pendidikan. Saat ini, di kota kecil itu terdapat 183 sekolah mulai dari 

jejang taman kanak-kanan hingga menengah dan kejuruan. Pesatnya pembangunan 

pendidikan, juga memunculkan berbagai pendidikan formal, seperti lembaga kursus 

bahasa, bimbingan belajar, serta pendidikan keterampilan nonformal. 

Maka dari itu Kota Metro juga tengah berusaha untuk menyediakan 

fasilitas-fasilitas sosial yang ditujukan untuk masyarakatnya. Kota Metro sendiri 

mengalami perkembangan yang luar biasa dan jumlah penduduknya setiap tahun 

mengalami peningkatan, sehingga sudah seharusnya metro memiliki ruang terbuka 

publik yang cukup terutama untuk anak-anak. maka dari itu dibutuhkan pula ruang 

terbuka publik yang mampu memenuhi hak-hak dari anak-anak dengan cara 

membuat alokasi fasilitas pelayanan publik, seperti daerah berumput dan jalur 

hijau, merupakan masalah mendasar dalam perencanaan kota untuk mewujudkan 

lingkungan perkotaan yang alami dan manusiawi .  
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Ruang terbuka publik merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam memenuhi kebutuhan ruang publik yang aman,layak dan nyaman 

untuk anak guna memenuhi dan melindungi hak anak. Namun,untuk kelompok 

umur anak-anak(5-12 tahun) sangat membutuhkan ruang terbuka publik yang 

aman, layak dan nyaman. Kebutuhan ruang publik bagi anak-anak sangat penting 

hal tersebut dikarenakan anak-anak memerlukan berbagai macam kegiatan seperti 

bermain, berinteraksi dengan teman-teman, kegiatan fisik ringan, atau hanya untuk 

sekedar berjalan-jalan santai. Biasanya taman ini disebut juga sebagai taman kota 

oleh masyarakat kota Metro dan juga yang biasanya digunakan untuk berbagai 

macam aktivitas masyarakat diulai dari aktivitas olahraga, rekreasi dan interaksi 

para pengunjung Taman Merdeka dan Taman Samber, Semua kegiatan tersebut 

dapat terpenuhi dalam sebuah ruang terbuka publik yang baik, Ruang terbuka 

publik  ramah anak merupakan salah satu konsep yang dapat mendukung dan 

memenuhi hak-hak anak.dengan semakin berkembangnya Kota Metro maka 

dibutuhkan pula ruang terbuka publik guna mendukung aktivitas anak-anak 

terutama untuk Taman Merdeka dan Taman Samber yang berada di kecamatan 

metro pusat. Berdasarkan dari uraian diatas maka yang menjadi pertanyaan 

penelitian terkait dengan ruang terbuka publik di kecamatan Metro Pusat adalah: 

1. Apakah Taman Merdeka dan Taman Samber yang berada di Kecamatan 

Metro Pusat sudah mampu mendukung aktivitas anak?  

 

1.3  Sasaran Penelitian 

Dari rumusan masalah, ditetapkan sasaran penelitian yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Mengidentifikasi penggunaan ruang terbuka publik di Kecamatan Metro 

Pusat 

2. Mengidentifikasi persepsi / penilaian orang tua terhadap fungsi ruang 

terbuka publik Kecamatan Metro Pusat 

3. Mengevaluasi kinerja dari ruang terbuka publik kota Metro sebagai ruang 

publik yang mewadahi aktivitas bermain anak 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
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Manfaat penelitian merupahan sesuau yang diharapkan dapat berguna 

dari suatu penelititan yang akan dijelaskan dibawah ini : 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam 

bidang perencanaan wilayah dan kota. Beberapa manfaat tersebut adalah: 

1. Mampu memberikan sumbangan pengetahuan, untuk bidang perencanaan 

wilayah dan kota terutama pada ruang publik dan ruang bermain anak 

2. Sebagai referensi bagi para peneliti yang tertarik pada ruang bermain anak, 

mengingat masih minimnya topik ruang bermain anak yang dibahas di 

bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota 

3. Sebagai referensi untuk mengetahui performa menurut pengguna taman 

yang diambil dari perspektif orang tua yang memiliki anak-anak   

 

1.5.1 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di bidang 

perencanaan wilayah dan kota. Beberapa manfaat tersebut adalah: 

a. Bagi pemerintah 

Sebagai masukan dan bahan analisis bagi Pemerintah kota dalam 

pembangunan ruang terbuka publik di masa mendatang, maupun dalam 

pembangunan ruang-ruang bermain anak lainnya 

b. Bagi anak-anak 

Mampu memberikan kenyamanan ruang publik terhadap anak-anak guna 

tumbuh dan kembang mereka yang lebih baik  

c. Bagi swasta  

Sebagai bahan analisis bagi pihak pengembang (swasta) dalam 

merencanakan dan merancang ruang bermain anak 

 

1.5 Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam studi ini terdiri dari tiga bagian yaitu lingkup spasial, 

lingkup material/substansial, lingkup temporal yang dijelaskan sebagai berikut: 
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1.5.1 Lingkup Spasial 

Daerah atau area yang akan dikaji dalam penelitian ini ini adalah ruang 

terbuka publik yang berada di Kota Metro tepatnya berada di Kecamatan Metro 

Pusat yang terdapat beberapa ruang publik diantaranya adalah Taman Merdeka dan 

Taman Samber Kota Metro. Alasan mengambil lokasi ini menjadi studi kasus 

dikarenakan Taman Merdeka dan Taman Samber merupakan taman terbesar yang 

ada di kota metro yang lokasinya berada dipusat kota sehingga dapat dengan mudah 

diakses oleh masyarakat dan juga merupakan tempat berkumpul masyarakat dalam 

melakukan berbagai macam aktivitas yaitu seperti berolahraga,bersantai,atau hanya 

sekedar berjalan-jalan di area taman.yang dimana aktivitas taman tersebut biasanya 

aktif pada pagi sampai malam hari. Berikut merupakan linkup wilayah yang akan 

dipakai dalam kajian ini : 

 

 
Sumber : Hasil Olahan ArcGIS,  2019 

 

GAMBAR 1. 1 PETA LOKASI PENELITIAN 
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1.5.2 Lingkup Material/Substansial 

Batasan substansi dalam penelitian ini menitikberatkan pada pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan di atas, yaitu ”Evaluasi ruang terbuka publik dalam 

mendukung aktivitas anak-anak di Kecamatan Metro Pusat ” maka dibuat batas 

pembahasanya terkait kesiapan taman-taman yang berada di Kecamatan Metro 

Pusat sebagai penunjang dari ruang terbuka publik. 

 

1.5.3 Lingkup Temporal 

Ruang lingkup temporal pada kajian penelitian kali ini berada paada tahun 

2019 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2019 dilakukan awal penulisan 

dikarenakan awal dari rencana terhadap penelitian. Sementara tahun 2020 

merupakan akhir dari kajian dalam penelitian. 

 

1.6  Metodologi Penelitian 

 Pada bab ini menjelaskan metode analisis data yang digunakan dalam 

pengumpulan data. Metode pengumpulan data menjelaskan beberapa hal yang 

berkaitan dengan penelitian, pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer 

dicatat melalui kuesioner dan observasi. Metode analisis data dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif dalam bentuk wawancara. 

1.6.1 Pendekatan penelitian 

Pada penelitian yang dilakukan yaitu mengidentifikasi penggunaan ruang 

terbuka publik di Kecamatan Metro Pusat sebagai ruang publik , mengidentifikasi 

persepsi / penilaian orang tua terhadap fungsi ruang terbuka publik Kecamatan 

Metro Pusat, mengevaluasi kinerja dari ruang terbuka publik kota Metro sebagai 

ruang publik yang mewadahi aktivitas bermain anak dengan menggunakan 

pendekatan deduktif. Dalam pendekatan deduktif, kumpulan beberapa variabel 

didapat dari tinjauan pustaka yang dipakai untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Sebab itulah, penelitian perlu diperkuatkan dengan teori-teori yang tersedia. Teori 

yang digunakan sebagai dasar penyelidikan dipakai untuk menentukan variabel. 

Pendekatan penelitian deduktif ini menggarisbawahi pentingnya teori kajian yang 

dilaksanakan dari awal., (Raco, 2010) dalam N Febriani (2018).  
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Dalam Proses evaluasi dan jastifikasi kelayakan penilaian ditentukan dari 

indikator dan kriteria yang .Indikator merupakan suatu ukuran yang dipakai sebagai 

dasar untuk mengukur sebuah perubahan dan /atau viabilitas. Republik Indonesia 

mengesahkan "Keputusan Menteri Negara Pemajuan Perlindungan Perempuan dan 

Anak Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak" 

pada tahun 2011. Indikator-indikator tersebut merupakan variabel yang mendukung 

dalam mengukur dan memberi nilai terhadap pemerintah daerah untuk mewujudkan 

kabupaten/kota yang cukup anak dengan mengupayakan terpenuhi hak anak. 

Adapun kriteria yang akan dievaluasi adalah:  

1. Rasa nyaman,: kenyamanan gerak, kenyamanan visual, kenyamanan 

termal dan kenyamanan audio;  

2. Rasa aman : keamanan secara sosial, keamanan secara fisik dan psikis. 

3. Kemudahan, : aksesibilitas dan fasilitas taman; 

Metode yang dipakai pada penelitian yakni metode deskriptif kualitatif guna 

Mengidentifikasi persepsi / penilaian orang tua terhadap fungsi ruang terbuka 

publik Kecamatan Metro Pusat. Menurut saryono (2010) dalam jurnal IW 

Rohmah(2015), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dipakai untuk 

mempelajari, mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menjelaskan kualitas atau 

karakteristik pengaruh sosial yang tidak dapat di jelaskan, di ukur, atau 

dideskripsikan dengan metode kuantitatif. Pemilihan metode kualitatif pada 

penelitian ini untuk menggambarkan persepsi / penilaian orang tua terhadap fungsi 

ruang terbuka publik Kecamatan Metro Pusat. 

 

1.6.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah langkah terpenting didalam penelitian, 

dikarenakan tujuan utama penelitiannya ialah mendapaatkan data untuk 

menghasilkan kebenaran ilmiah yang lengkap, akurat dan bertanggung jawab. 

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yakni : 

A. Observasi 

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data, dimana pada 

penelitian kali ini mengamati secara langsung kepada lokasi penelitian yaitu 

di Taman Merdeka dan Taman Samber yang terletak di Kota Metro. 
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Digunakan  untuk melihat secara langsung aktivitas yang dilakukan pada 

kedua taman ini, juga untuk mengumpulkan informasi dan dari pihak yang 

terkait dalam membantu menemukan data atau temuan yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti. Serta dapat mendukung data yang didapat 

dari data kuesioner, alhasil mengetahui jika data yang didapat dari 

narasumber mengenai permasalahan dalam penelitian berdasarkan dengan 

situasi sebenarnya atau tidak. 

B. Kuisioner  

Menurut Sugiyono (2018) kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

dimana responden diberikan serangkaian pernyataan atau penjelasan tertulis 

untuk dijawab. Metode angket ini dipakai untuk mengetahui jawaban secara 

tertulis sesuai dengan pertanyaan yang peneliti berikan pada penelitian ini 

yang ditujukan untuk orang tua dimana untuk mengetahui bagaimana 

keadaan dan fungsi dari ruang terbuka di Kecamatan Metro Pusat  telah 

mampu mendukung aktivitas anak-anak. 

Dalam penelitian ini skala yang akan dipakai yaitu menggunakan skala 

Likert yang dipakai dalam mengukur bagaimana sikap, opini, dan persepsi 

individu atau kelompok orang berkaitan dengan fenomena sosial. Nilai yang 

digunakan memakai skala Likert 1-4 ditujukan untuk para responden supaya 

para responden tidak memiliki jawaban netral dalam mengisi kuisioner. 

C. Kajian Dokumen dan Literatur 

Data dari studi pustaka dan dokumen berasal dari internet, buku, jurnal, 

dan media yang memenuhi kebutuhan data penelitian. Dalam penelusuran 

pustaka, dokumen sebelumnya digunakan untuk mendapatkan data yang 

akan digunakan untuk kegiatan penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka 

digunakan untuk memberikan landasan teoritis yang akan digunakan untuk 

membantu dalam analisis. Keseluruhan kajian literatur tersebut masih 

berhubungan dengan judul utama yaitu evaluasi ruang terbuka publik dalam 

mendukung aktivitas anak-anak dikecamatan Metro Pusat.
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D. Kebutuhan data 

 

TABEL I. 1 

KEBUTUHAN DATA 

 

No Sasaran Variabel KebutuhanData Jenis Data 
Teknik 

Penggumpulan Data 
Sumber Data 

1 

Mengidentifikasi penggunaan ruang 

terbuka publik di Kecamatan Metro 

Pusat 

Penggunaan ruang terbuka 

publik 

 

Primer observasi 

 Penelitian, 

jurnal, buku, 

dan internet  Aktivitas ruang terbuka publik 

2 

Mengidentifikasi persepsi / 

penilaian orang tua terhadap fungsi 

ruang terbuka publik Kecamatan 

Metro Pusat 

Persepsi orang tua terhadap 

kelayakan ruang terbuka 

publik 

Penilaian orang tua terhadap 

ruang terbuka publik 
Primer kuisioner 

 Penelitian, 

jurnal, buku, 

dan internet  

3 

 Mengevaluasi kinerja dari ruang 

terbuka publik kota Metro sebagai 

ruang publik yang mewadahi 

aktivitas bermain anak 

  

Kenyamanan 

Kondisi eksisiting ruang 

terbuka  

Primer observasi 

 Penelitian, 

jurnal, buku, 

dan internet  

Tingkat Keterawatan 

Taman,Tingkat Kebersihan 

Taman 

Keamanan  Tingkat Keamanan Taman 

Kemudahan 
Kemudahan akses untuk 

mencapai taman,fasilitas taman 

Sumber; Analisis Pribadi, 2020 
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1.6.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan objek dengan perubahan tertentu, peneliti 

dapat mengidentifikasi variabel tersebut untuk penelitian dan menarik kesimpulan 

diantara teori dan fakta empiris didunia nyata (Noor dalam Jauhari, 2015). Peneliti 

menentukan variable nya melalui sintesis variabel, jenis variabel yang dipakai yakni 

variabel ordinal, dimana nilai / atribut dari variabel kategorikal dan kualitas surat 

dapat disorot dan disortir (dikategorikan), dan nilai yang digunakan menggunakan 

skala Likert 1-4 dikarenakan untuk para responden tidak memiliki jawaban netral 

dalam mengisi kuisioner dibawah ini adalah variabel penelitian dari studi kasus 

penelitian: 

  

TABEL I. 2 

VARIABEL PENELITIAN 

No Indikator Penulis Variabel 
Jenis 

Variabel 
Nilai 

1 Kenyamanan 

UU 

Perlindungan 

Anak No 23 

Tahun 2002 

Anak Dapat Bertemu 

Dan Bermain Bersama 

Teman-Temannya 

Ordinal 

1=Sangat 

Tidak Setuju 

(STS) 

2=Tidak 

Setuju 

(TS)3=Setuju 

(S), 

4=Sangat 

Setuju (SS) 

 
Merupakan Ruang 

Hijau Dan Pohon-

Pohonnya Berfungsi 

Membersihkan Udara 

 

Menjadi Sarana 

Berkegiatan Bersama 

Keluarga 

 

13 syarat 

RBRA 

Kementrian 

PPPA 

Lingkungan Bebas 

Dari 

Sampah,Polusi,Lalu 

Lintas 

 

Perlindungan Terhadap 

Sinar Matahari 
 

Kondisi Jalan  

Minimal ¾ Area 

Terdiri Dari 

Rumput/Tanah; 

 

Tersedia Tempat 

Mencuci Tangan Dan 

Toilet Ramah Anak 

 

2 Keamanan 

UU 

Perlindungan 

Anak No 23 

Tahun 2002 

Anak Aman Bermain 

Di Taman Ini 
Ordinal 

1=Sangat 

Tidak Setuju 

(STS) 

2=Tidak 
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13 syarat 

RBRA 

Kementrian 

PPPA 

Terdpat Cctv Untuk 

Mengawasi Kegiatan 

Setuju 

(TS)3=Setuju 

(S), 

4=Sangat 

Setuju (SS) 

 

Lingkungan Aman 

Dari Bahaya Sosial 

Dan Fisik 

 

Terdapat Sdm 

Pengawas  
 

Tersedia Fasilitas 

Pertolongan Pertama 

Pada Kecelakaan 

 

Bahan Yang 

Digunakan Tidak 

Membahayakan Anak 

 

Tidak Menggunakan 

Tanaman Berduri 
 

Terang Bederang  

Sarana Dan Prasarana 

Disesuaikan Dengan 

Kondisi Anak 

 

3 Kemudahan 

13 syarat 

RBRA 

Kementrian 

PPPA 

Jangkauan Pelayanan 

Ordinal 

1=Sangat 

Tidak Setuju 

(STS) 

2=Tidak 

Setuju  

(TS)3=Setuju 

(S)  

4=Sangat 

Setuju (SS) 

 

 

Lokasi Ruang Terbuka 

Mudah Dijangkau 
 

Mudah Diakses Oleh 

Anak Termasuk Anak 

Dengan Disabilitas 

Dan Anak Marjinal 

 

UU 

Perlindungan 

Anak No 23 

Tahun 2002 

Tidak Memungut 

Biaya (Gratis) 
 

Sumber : Analisis Peneliti, 2019 
 

 

1.6.4 Tahap Penelitian 

Tahapan penelitian merupakan jenjang suatu penelitian dimana tahapan 

tersebut memiliki proses yang terstruktur runtut,baku logis dan sistematis yang akan 

dijelaskan dibawah ini: 

A. Observasi Awal 

Pada bagian ini didasari oleh pemahaman peneliti dalam menentukan 

topik dan permasalahan yang dapat diangkat menjadikannya satu diantara 

banyak tema yang dikembangkan didalam bentuk penelitian. Permasalahan 
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tersebut muncul dengan adanya isu serta persoalan pada suatu wilayah 

tersebut. penelitian ini ditunjukan kepada instansi pemerintah yang 

berkaitan dengan topik yang diangkat oleh peneliti. 

B. Sintesis Variabel 

Dalam tahap ini, peneliti melaksanakan kegiatan berupa pengumpulan 

data yang sudah dijelaskan pada bagian metodologi yang dipakai pada 

penelitian yakni dalam bentuk data primer dan sekunder. Pada tahapan 

pelaksanaan survey ini dilaksanakan secara lansung di lapangan sesuai 

dengan wilayah yang ditentukan pada tema penelitian dengan mempunyai 

pedoman berupa indikator indikator yang telah ditentukan pada sintesis 

literatur. Data primer didapat dari kuesioner, wawancara dan observasi 

lapangan secara langsung, dan untuk data sekundernya didapat dari 

pengumpulan data dokumen. 

 

1.6.5 Tahap Analisis Data 

Tahapan analisis data merupakan jenjang suatu analisis data yang telah 

didapat dimana tahapan tersebut memiliki proses yang terstruktur runtut,baku 

logis dan sistematis yang akan dijelaskan dibawah ini : 

A. Tabulasi data dan Analisis data 

Pada tahapan peneliti adalah lanjutan dari tahapan sebelumnya yaitu 

hasil yang didapatkan dari tahapan pelaksanan survey yaitu hasil dalam 

bentuk data primer dan sekunder yang dibutuhkan untuk penelitian, 

kelengkapan data akan mempengaruhi terhadap kualitas penelitian dan 

dapat berpengaruh terhadap analisis yang akan dilaksanakan. Dalam 

penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai pengaruh bencana banjir 

terhadap perekonomian Kota Bandar Lampung. 

B. Penarikan Simpulan 

Kesimpulan pada penelitian mungkin mampu merespon dan menjawab 

permasalahan sebelumnya, namun mungkin juga tidak dikarenakan 

permasalahan di penelitian kualitatif tidak tetap dan akan memiliki 

perkembangan dengan adanya penelitian yang dilakukan di daerah tersebut. 

Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian tersedia dalam bentuk hasil 
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penelitian baru. Hasil yang belum ada dapat berupa uraian atau uraian 

tentang suatu benda yang sebelumnya tidak jelas sehingga menjadi jelas 

setelah dilakukan pemeriksaan. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini 

adalah evaluasi data terkait dengan ruang terbuka publik yang mampu 

mendukung aktivitas anak atau tidak mendukung aktivitas anak di Taman 

Merdeka dan Taman Samber. 

 

1.6.6 Teknik Penarikan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

teknik pengambilan sampel dengan metode non-probability sampling yang 

merupakan metode pengambilan sampel dengan tidak memberikan kesempatan 

yang sama bagi setiap proyek atau anggota populasi yang dapat dipilih sebagai 

anggota sampel (Sugiyono, 2008) dalam Anwar Hidayat (2017). Teknik yang 

digunakan adalah sampling aksidental yang artinya adalah teknik penentuan sampel 

ditentukan berdasarkan faktor spontanitas yang berarti siapa saja yang secara tidak 

sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik untuk penelitian 

ini, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel (Riduwan dan Akon, 

2013) dalam Anwar Hidayat(2017). Karakteristik sampel dalam penelitian ini 

adalah orang tua yang memiliki anak baik yang pernah berkunjung dan sedang 

berkunjung ke ruang terbuka yang ada di Kecamatan Metro Pusat. Dalam penelitian 

ini digunakan rumus Wibisono sampling untuk menghitung jumlah sampel. Hal ini 

berlandaskan pada pertimbangan bahwa jumlah penduduk yang cukup besar dan 

identitas yang tidak dapat ditentukan, sehingga tidak mungkin untuk mempelajari 

semua unsur karena keterbatasan waktu studi,  biaya , dan SDM. Rumus sampel 

Wibisono (2003) dalam (Riduan, 2014) adalah: 

=
(1,96). (0,25)2

0,05
 𝑛 = ( 

𝑧∝

2𝜎

𝑒
)

2

 

= (96,04 = 100 sampel) 

Dimana : 

 n= jumlah sampel   

σ = Standar deviasi populasi (pendugaan sampel dengan  perwakilan 0.5 

https://www.statistikian.com/author/anwar1hidayat
https://www.statistikian.com/author/anwar1hidayat
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x 0.5 =0.25 

Zα/2 = nilai z adalah tingkat kepercayaan 95% yaitu sebesar 1,96 

e = tingkat kesalahan 5 % 

Dari hasil perhitungan, terlihat bahwa ukuran sampel adalah 96,04. 

Kemudian bulatkan jumlah responden menjadi 100. Jadi responden yang dilibatkan 

dalam penelitian ini ada 100 orang, jumlah tersebut untuk kedua taman dimana 

masing-masing taman baik Taman Samber maupun Taman Merdeka mendapatkan 

masing-masing 100 responden,maka dari itu dibutuhkan 200 responden untuk 

penelitian ini untuk mewakili populasi pada penelitian kali ini. 

 

1.6.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan langkah pengolahan data utama dan 

tambahan yang diperoleh. Teknik analisis ini digunakan untuk menampilkan semua 

data yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, Teknik analisis 

merupakan salah satu poin penting untuk mencapai tujuan penelitian. Berikut ini 

teknik analisis yang digunakan dalam penelitian evaluasi ruang terbuka publik 

dalam mewadahi aktivitas anak di Kecamatan Metro Pusat. 

A. Sasaran 1 : Identifikasi Penggunaan Ruang Terbuka Publik 

Identifikasi penggunaan ruang terbuka publik dalam penelitian kali ini 

memakai analisis kualitatif dengan cara melakukan observasi terhadap ruang 

terbuka publik yang ada di Kecamatan Metro Pusat ,Bogdan dan Taylor (Moleong, 

2012) dalam IU Nafis menjelaskan metodologi kualitatif sebagai penelitian yang 

memperoleh data deskriptif dalam bentuk tulisan atau lisan dari individu dan sikap 

yang dapat observasi. Dapat dikatakan bahwa pendekatan deskriptif ini akan 

membantu menyajikan penjelasan ataupun gambaran yang berhubungan pada fakta 

nyata yang diperoleh berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan di Taman 

Merdeka dan Taman Samber yang ada di Kecamatan Metro Pusat. Identifikasi 

penggunaan ruang terbuka publik dilihat dari berbagai macam aktvitas yaitu: 

a. Aktivitas sosial 

b. Aktivitas rekreatif 

c. Aktivitas olahraga 
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Penjelasan dengan analisis deskriptif ini akan dilakukan untuk 

Mengidentifikasi penggunaan ruang terbuka publik Kecamatan Metro Pusat 

menggunakan analisis deskripif kualitatif berdasarkan fungsi dan aktivitas yang 

ada. Analisis ini dipakai untuk mendeskripsikan hasil observasi lapangan pada 

objek pemeriksaan. Hasil observasinya nanti disusun kemudian dideskripsikan 

untuk memberikan data penting dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

Sumber; hasil anaisis 2020 

 
 

 

B. Sasaran 2 : Identifikasi Persepsi Orang Tua Terhadap Fungsi Ruang 

Publik 

Identifikasi persepsi orang tua terhadap fungsi ruang publik dalam 

penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan analisis kualitatif yang 

didapatkan dari kuisioner. Setelah didapat populasi orang tua yang memiliki anak-

anak dengan rentang usia 5-12 tahun  dan kuisioner didistribusikan , lalu melakukan 

reduksi data dan data tersebut dilakukan analisis. Persepsi orang tua terhadap fungsi 

ruang terbuka publik ini diakukan dengan melakukan. 

Pada penelitian kualitatif, mengumpulkan data tidak diikuti oleh teori, 

tetapi didukung oleh fakta aktual yang didapat pada guna mengidentifikasi persepsi 

/ penilaian orang tua terhadap fungsi ruang terbuka publik Kecamatan Metro Pusat 

menggunakan analisis deskripif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini 

digunakan dengan alasan bahwa peneliti ingin memberikan gambaran pada fakta 

aktual atau situasi maupun fenomena yang terlihat dalam fungsi ruang terbuka 

publik. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsi semua 

Mengidentifikasi penggunaan 

ruang terbuka publik di 

Kecamatan Metro Pusat 

Aktivitas ruang terbuka 

publik 

 

Analisis Deskriftif 

identifikasi penggunaan ruang 

terbuka publik di Kecamatan 

Metro Pusat 

GAMBAR 1. 2 SKEMA PENELITIAN SASARAN 1 
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fenomena atau kondisi yang tersedia, yakni situasi langsung saat diteliti. Mukhtar 

(2013) dalam (Hanif Permana, 2017). Penilaian terhadap identifikasi persepsi orang 

tua terhadap fungsi ruang publik yang didapatkan melalui kuesioner terfokus pada 

penilaian berdasarkan beberapa aspek, yaitu:  

a. Keamanan  

b. Kenyamanan  

c. Kemudahan 

Penilaian yang dilakukan dipandu dengan skala likert. 

 

a) Analisis Skala Likert 

Skala Likert dipakai untuk mengukur perilaku manusia, ide, pengetahuan 

individu atau kelompok berkaitan dengan gejala sosial. Pada penelitian ini skala 

Likert dipakai untuk mengukur bagaimana persepsi mengenai pendapat orang 

tua yang memiliki anak di kecamatan Metro Pusat sedang dilakukan saat ini. 

 

TABEL I. 3 

SKALA LIKERT 

 

Jawaban responden menunjukkan kecenderungan jawabannya. 

Kuesioner yang disebarkan dilakukan dengan memakai skala likert. Tingkat 

respon responden kemudian dihitung dengan rumus dibawah ini: 

Nilai Indeks = ((𝐹1𝑥1)  +  (𝐹2𝑥2)  +  (𝐹3𝑥3)  +  (𝐹4𝑥4)  + / 4 

dimana: 

a) F1 merupakan frekuensi jawaban responden yang menjawab 1 (Sangat 

Tidak Setuju) 

b) F2 merupakan frekuensi jawaban responden yang menjawab 2 

(Tidak Setuju)  
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c) F3 merupakan frekuensi jawaban responden yang menjawab 3 

(Setuju) 

d) F4 merupakan frekuensi jawaban responden yang menjawab 4 (Sangat 

Setuju) 

 

Berikut ini cara untuk mendapatkan batas per variable yaitu : 

 

a) Skor terendah = skor terendah likert x jumlah responden = 1 x 100 = 100 

b) Skor tertinggi = skor tertinggi likert x jumlah responden = 4 x 100 = 400 

c) 
Skor tertinggi − Skor terendah 

2
= 

400−100

2
 = 150 

 

TABEL I. 4 

RENTANG NILAI PER VARIABEL 

Rentang 
Nilai 

Kategori 

100-250 Tidak mendukung 

251-400 Mendukung 

Sumber : hasil analisis 2020 

Dari hasil tersebut didapatkan bahwa untuk batas pervariabel pada 

perhitungan tersebut adalah harus >250 untuk memenuhi kriteria pervariabel 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber; hasil anaisis 2020 

 

 

 

Mengidentifikasi persepsi / 

penilaian orang tua terhadap 

fungsi ruang terbuka publik 

Kecamatan Metro Pusat 

• Keamanan  

• Kenyamanan  

• Kemudahan 

Analisis Deskriftif 

kualitatif 
Analisis skala likert 

Identifikasi persepsi / penilaian 

orang tua terhadap fungsi ruang 

terbuka publik Kecamatan 

Metro Pusat 

GAMBAR 1. 3 SKEMA PENELITIAN SASARAN 2 
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• Sasaran 3 : Evaluasi Kinerja Ruang Terbuka Publik  

Evaluasi kinerja ruang terbuka publik dilakukan setelah dilakukan analisis 

penggunaan ruang terbuka publik di Kecamatan Metro Pusat dan analisis ruang  

terbuka publik dari persepsi orang tua dapat dilihat apabila >50% sampel menjawab 

ruang terbuka publik mampu mewadahi aktivitas anak-anak  dan berdasarkan dari 

observasi penggunaan ruang terbuka publik dan juga kinerja ruang terbuka publik 

di kecamatan metro pusat mampu mewadahi aktivitas bermain anak. Menurut 

Kamus Bahasa Indonesia (2008), evaluasi adalah penilaian. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2014 mengenai Pedoman Umum 

Monitoring dan Evaluasi. Evaluasi merupakan aktivitas yang menggunakan 

indikator obyektif yang diberikan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi 

suatu kegiatan. Hal-hal yang akan di evaluasi adalah berupa aspek keamanan, 

kenyamanan, dan kemudahan. 

Berikut ini merupakan cara untuk mendapatkan batas per aspek yaitu : 

A. Keamanan 

 

a. Skor terendah = skor terendah likert x jumlah responden = 1 x 100 = 

100 x jumlah variabel (8) = 800 

b. Skor tertinggi = skor tertinggi likert x jumlah responden = 4 x 100 = 

400 x jumlah variabel (8) = 3200 

c. 
Skor tertinggi − Skor terendah 

2
= 

3200−800

2
 = 1200 

 

 

 

TABEL I. 5 

RENTANG NILAI INDEKS KEAMANAN 

Rentang 
Nilai 

Kategori 

800-2000 Tidak mendukung 

2001- 3200 Mendukung 

Sumber : hasil analisis 2020 

 

B. Kenyamanan 
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a. Skor terendah = skor terendah likert x jumlah responden = 1 x 100 = 

100 x jumlah variabel (9) = 900 

b. Skor tertinggi = skor tertinggi likert x jumlah responden = 4 x 100 = 

400 x jumlah variabel (9) = 3600 

c. 
Skor tertinggi − Skor terendah 

2
= 

3600−900

2
 = 1350 

 

TABEL I. 6 

RENTANG NILAI INDEKS KENYAMANAN 

Rentang 
Nilai 

Kategori 

900-2250 Tidak mendukung 

2251-3600 Mendukung 

Sumber : hasil analisis 2020 

C. Kemudahan 

a. Skor terendah = skor terendah likert x jumlah responden = 1 x 100 = 

100 x jumlah variabel (4) = 400 

b. Skor tertinggi = skor tertinggi likert x jumlah responden = 4 x 100 = 

400 x jumlah variabel (4) = 1600 

c. 
Skor tertinggi − Skor terendah 

2
= 

1600−400

2
 = 600 

 

TABEL I. 7 

RENTANG NILAI INDEKS KEMUDAHAN 

Rentang 
Nilai 

Kategori 

400-1000 Tidak mendukung 

1001-1600 Mendukung 

Sumber : hasil analisis 2020 

Penelitian ini dilakukan dengan memakai skala likert, dan pilihan 

jawabannya berkisar antara 1 - 4, dan tidak adanya jawaban lain. Ferdinand (2006, 

hlm.292), mengatakan kuesioner tidak diawali dari 0, dan nomor urut yang 

dihasilkan dimulai dengan angka 25 - 100. Oleh karena itu, kisaran nilai indeksnya 

adalah 75. Kisaran 75 dibagi menjadi dua blok, jadi standar untuk menafsirkan 

nilai indeks yakni.: 

 

a. Skor terendah = skor terendah likert x jumlah responden = 1 x 100 = 
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100 x jumlah variabel (21) = 2100  

b. Skor tertinggi = skor tertinggi likert x jumlah responden = 4 x 100 = 

400 x jumlah variabel (21) = 8400  

c. 
Skor tertinggi − Skor terendah 

2
= 

8400−2100

2
 = 3150 

 

 

TABEL IV. 4 

RENTANG NILAI INDEKS KESELURUHAN 

Rentang 
Nilai 

Kategori 

2100-5250 Tidak mendukung 

5251-8400 Mendukung 

Sumber : hasil analisis 2020 

 

 

1.7 Keaslian Penelitian 

Berikut ini merupakan tabel keaslian penelitian ,dimana berisi tentang 

berbagai macam jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini: 
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TABEL I. 1 

KEASLIAN PENELITIAN 

Peneliti Judul Penelitian Metode penelitian Variabel penelitian Analisa penelitian 

Eva 

Setiningsih 

(2016) 

Fungsi Taman Kota 

Sebagai Ruang Publik 

(Studi Di Taman 

Merdeka Kota Metro) 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologis 

fungsi ekonomi, fungsi wahana 

interaksi, fungsi lingkungan, fungsi 

pendidikan, fungsi rekreasi, fungsi 

transit, dan fungsi kesehatan 

Fungsi-fungsi taman telah diketahui melalui 

penelitian ini. 

Desti Rahmia 

dan Bondan 

Prihastomo(2

018) 

Identifikasi Penerapan 

Konsep Ruang Publik 

Terpadu Ramah Anak 

(Rptra) Pada Taman 

Kambang Iwak 

Palembang 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif rasionalistik yang 

bersifat deduktif, dengan alat 

bantu statistik tabel distribusi 

frekuensi 

keselamatan,keamanan,kesehatan,keny

amanan,kemudahan 

aksesbilitas,keindahan,faktor 

keselamatan. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis 

penerapan konsep RPTRA pada perancangan 

taman KI berdasarkan faktor/kriteria RPTRA 
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Peneliti Judul Penelitian Metode penelitian Variabel penelitian Analisa penelitian 

Muhammad 

Nurhasbi(201

8) 

Evaluasi Kinerja Ruang 

Publik Terpadu Ramah 

Anak Kalijodo Jakarta 

Barat 

Metode yang digunakan pada 

pengambilan data adalah 

pendekatan campuran antara 

kualitatif dan kuantitatif dan 

dalam mempresentasikan 

hasil data dengan 

menggunakan pendekatan 

deskriptif. 

keselamatan, kenyamanan, kebersihan 

Hasil dari evaluasi kinerjа masih harus 

mendapat perhatian khusus dikarenakan 

kinerja RPTRА Kаlijodo mаsih diаnggаp 

belum memuаskаn terlihat dаri ketujuh аspek 

yang diteliti belum adanya аspek yаng mаsuk 

kedаlаm kаtegori bаik, bahkan terdapat dua 

aspek yang masuk kedalam kategori buruk 

yaitu aspek keselamatan dan juga aspek 

kenyamanan. 
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Peneliti Judul Penelitian Metode penelitian Variabel penelitian Analisa penelitian 

Eki Ilham F 

(2020) 

Evaluasi Ruang 

Terbuka Publik Dalam 

Mendukung Aktivitas 

anak-anak di 

Kecamatan Metro Pusat 

(Studi Kasus : Taman 

Merdeka dan Taman 

Samber) 

Metode penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini 

adalaah menggunakan 

pendekatan deduktif dengan 

analisis deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan 

perhitungan dari skala likert 

untuk mengetahu persepsi 

dari orang tua yang memiliki 

anak   

Keamanan,kenyamanan,kemudahan 

Mengetahui persepsi dari orang tua yang 

memiliki anak,dalam melihat kemampuan 

taman dalam mendukung aktivitas anak-anak 

yang berada di Kecamatan Metro pusat 

Sumber : Analisis Peneliti, 2019 
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1.8  Kerangka Berfikir

 

Sumber : Analisis Peneliti, 2019 
 

Ruang terbuka publik merupakan 

ruang milik bersama, untuk 

melakukan aktivitas fungsional, 

dalam kehidupan sehari-hari tempat 

masyarakat melakukan aktivitas 

pribadi dan kelompok 

Dalam membangun 

ruang terbuka publik 

harus memerhatikan 

berbagai macam 

kepentingan salah 

satunya kepentingan 

anak-anak 

Seharusnya kota Metro memiliki ruang terbuka 

publik yang mampu mendukung aktivitas 

masyarakat  terutama untuk anak-anak. maka dari 

itu dibutuhkan pula ruang terbuka publik yang 

mampu memenuhi hak-hak dari anak-anak  

Kota Metro sendiri 

mengalami perkembangan 

yang luar biasa dan jumlah 

penduduknya setiap tahun 

mengalami peningkatan 

Mengevaluasi ruang terbuka publik dalam mendukung aktivitas anak 

Deskriptif kulitatif 

Kesimpulan dan rekomendasi 

P
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A

n
al
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is

  

Apakah Taman Merdeka dan Taman Samber yang berada di Kecamatan Metro Pusat sudah mampu mendukung 

aktivitas anak?  

 

Mengidentifikasi penggunaan ruang 

terbuka publik di Kecamatan Metro Pusat  

 

Mengetahui persepsi / penilaian orang tua terhadap 

fungsi ruang terbuka publik Kecamatan Metro Pusat 

 

Mengevaluasi kinerja dari ruamg terbuka publik Kecamatan Metro 

pusat sebagai ruang publik yang mewadahi aktivitas bermain anak 

 

kelompok umur anak-anak(5-12 tahun) sangat membutuhkan ruang publik yang aman, layak dan 

nyaman. Kebutuhan ruang publik bagi anak-anak sangat penting hal tersebut dikarenakan anak-anak 

memerlukan berbagai macam kegiatan 


