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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Sektor pariwisata di Indonesia diperlukan untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan penguatan ketahanan eksternal ekonomi. Potensi Indonesia sebagai 

negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau sangat banyak serta 

keanekaragaman morfologi dan lanskap lokal daerah menjadi daya tarik tersendiri 

bagi dunia pariwisata di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan 

sumber daya alam, dan memiliki aneka ragam budaya, sejarah dan ragam 

fenomena alam yang indah dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai negara 

kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Ke-Bhinekaan itu 

menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi dan 

prospek pariwisata yang dapat diandalkan untuk bersaing di kancah pasar 

pariwisata regional maupun internasional. Indonesia memiliki banyak kota yang 

berwawasan wisata dan mendeklarasikan dirinya sebagai kota wisata 

(Kompas.com, 2018). 

Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang berada di 

Provinsi Jawa Timur. Surabaya juga menjadi kota metropolitan yang paling besar 

di Jawa Timur. Dalam perkembangannya pula mempengaruhi proses pertumbuhan 

penduduk di kota Surabaya yang semakin meningkat tiap tahunnya. Menurut data 

pada Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur jumlah penduduk Surabaya pada 
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tahun 2010 sebanyak 2.771.615 dan pada tahun 2016 mencapai 2.862.406 dengan 

laju  pertumbuhan penduduk sebesar 0.52 %, dan terus mengalami kenaikan pada 

tahun berikutnya. Pada tahun 2017 jumlah penduduk kota Surabaya sebanyak 

2.874.699 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,43% (BPS, 2018). 

Pertumbuhan penduduk ini mempengaruhi kebutuhan lahan di kota Surabaya 

untuk sarana dan prasarana semakin meningkat. Sehingga dalam 

pengembangannya mengakibatkan berkurangnya ruang untuk kebutuhan ruang 

terbuka publik. Meskipun hanya sebagai fasilitas penunjang, ruang terbuka publik 

menjadi salah satu bagian yang penting dan perlu diperhatikan dalam 

pembangunan di kota besar seperti Surabaya (Kompas.com, 2018). 

Walikota Surabaya berkomitmen mengembangkan wisata khas Surabaya 

seperti wisata kampung dan taman, sebab kota Surabaya tidak memiliki destinasi 

wisata pemandangan alam maupun pantai dengan hamparan pasir putih yang 

indah. Kota Surabaya, Jawa Timur, menjadi kota terbaik di bidang pariwisata 

versi Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards 2018. Kota Surabaya dinilai 

memiliki komitmen, performansi, inovasi, kreasi dan leadership dalam 

membangun pariwisata daerah. Hal tersebut juga tak luput dari upaya pemerintah 

kota Surabaya dalam mengelola, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi 

yang ada, dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi satu daya tarik wisata 

(Kompas.com, 2018). 

Surabaya sebagai kota metropolitan memiliki jumlah penduduk yang 

pesat, sehingga segala aktivitas masyarakatnya berpengaruh terhadap penggunaan 

lahan yang ada. Sedangkan ketersediaan lahan di kota Surabaya tidak bertambah. 
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Untuk memenuhi RTH sebesar 30 persen, sebagaimana dalam Undang-undang 

No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang mnyebutkan bahwa 30% wilayah kota 

harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat  (Hekmachtyar, 

2017). Pemerintah Kota Surabaya berupaya membangun  taman-taman dan hutan 

kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang semakin dibutuhkan 

keberadaannya sebagai paru-paru kota. Salah satu jenis wisata yang banyak 

diminati masyarakat adalah ekowisata.  Ekowisata merupakan kegiatan perjalanan 

wisata yang memuat unsur pendidikan ke areal alami yang dilakukan untuk tujuan 

konservasi. Surabaya saat ini mempunyai banyak taman wisata untuk 

meningkatkan kenyamanan warganya.  

Taman-taman tersebut dibangun menyebar diseluruh wilayah kota 

Surabaya Pusat, Utara, Selatan, Timur dan Barat. Wilayah-wilayah yang 

mencakup Surabaya Pusat antara lain Tegalsari, Simokerto, Genteng, Bubutan. 

Wilayah yang termasuk Surabaya Utara Bulak antara lain Kenjeran, Semampir, 

Pabean Cantikan, Krembangan. Wilayah yang termasuk Surabaya Timur antara 

lain Gubeng, Gunung Anyar,Sukolilo, Tambaksari, Mulyorejo, Rungkut, 

Tenggilis Mejoyo. Wilayah yang termasuk dalam Surabaya Selatan antara lain 

Wonokromo, Wonocolo, Wiyung, Karangpilang, Jambangan, Gayungan, Dukuh 

Pakis, Sawahan. Wilayah yang termasuk dalam Surabaya Barat antara lain 

Benowo, Pakal, Asemrowo, Sukomanunggal, Tandes, Sambikerep, Lakarsantri. 

Taman yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 

(DKRTH) Kota Surabaya terdiri dari 2 jenis taman, yaitu taman aktif dan taman 

pasif. Taman aktif merupakan taman yang didalamnya dibangun suatu kegiatan 
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pemakaian taman, sehingga pemakaian taman secara aktif menggunakan fasilitas 

didalamnya dimana para pengunjung atau pengguna taman bisa beraktifitas secara 

leluasa di area taman. Taman pasif adalah taman yang hanya dapat dinikmati 

keindahan visualnya, sebagai aksentuasi untuk menarik perhatian, dan karena 

kerindangannya, tetapi tanpa mengadakan aktivitas di dalamnya, seperti taman 

yang berada di pertigaan, diperempatan, taman di median jalan, dan di jalur hijau. 

Di surabaya terdapat 129 taman aktif dan 287 taman pasif (DKRTH, 2018). 

Berikut adalah data-data taman aktif yang ada di Surabaya beserta lokasinya: 

Tabel 1.  

Nama Taman di Surabaya Pusat beserta Lokasinya 

NO. Nama Taman / Jalur Hijau Lokasi 
Luas 

(M2) 

  Surabaya Pusat     

1 Tm. Apsari Jl. Pemuda 5.300 

2 Tm. Bambu Runcing Jl. Panglima Sudirman 9.149 

3 Tm. BMX Ketabang Jl. Ketabang Kali 4.500 

4 Tm. Buah Undaan Ex. SPBU Undaan 1.254 

5 Tm. Prestasi Jl. Ketabang Kali 15.303 

6 Tm. Persahabatan Korea Jl. Dr. Sutomo 1.754 

7 Asem Jaya Gg.I 
Jl. Asem Jaya Gg.I No.1 RT.01 

RW.IV 
287 

8 Asem Bagus Jl. Asem bagus Gg.4 RT.8 292 

9 Keputran Stren Kali Jl. Keputran 1.126 

10 Tm.Surya Jl. Surya 12.600 

11 Kombes M.Duryat Jl. Kombes Pol. M. Duryat 4.135 

12 Tm. Ekspresi Jl. Gentengkali 6.019 

13 Tm. Listia  Jl. Listia 1.990 

14 Stren Kalimas Stren Kalimas Jl. Keputran 1.126 

15 TMP. Kusuma Bangsa Jl. Kusuma Bangsa 7.796 

TOTAL 72.631 

Sumber : (DKRTH, 2018) 
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Taman-taman di daerah Surabaya Pusat memiliki ukuran yang tergolong 

luas pada tiap tamannya, dibandingkan dengan tiap taman di bagian Surabaya 

yang lain. Namun jumlah taman di pusat kota Surabaya ini dirasa masih kurang 

dan tidak sebanding dengan lahan yang digunakan untuk bangunan dan gedung-

gedung. Taman-taman yang berada di Surabaya Pusat ini dapat menjadi pemanis 

di tengah kota yang dihimpit oleh gedung-gedung tinggi dan memberikan kesan 

lebih sejuk di udara terik perkotaan. Taman dan jalur hijau di Surabaya Pusat ini 

mencapai 15 taman, dengan total luas lahan taman 72.631 m2. Di Surabaya Pusat 

terdapat Taman Bambu Runcing yaitu taman yang terdapat monumen bambu 

runcing yang terdapat di tengah-tengah taman, monument tersebut 

menggambarkan keterbatasan senjata pejuang Indonesia saat melawan 

kolonialisme namun semangat perjuangan membara pada pejuang Indonesia. 

Selain itu terdapat Taman Apsari dan Taman Prestasi yang sering dikunjungi 

masyarakat. 
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Tabel 2.  

Nama Taman di Surabaya Utara beserta Lokasinya 

NO. Nama Taman / Jalur Hijau Lokasi 
Luas 

(M2) 

1 Tm. Jayengrono (dep. JMP) Jl. Pemuda 5.231 

2 Ex. SPBU Indrapura Jl. Panglima Sudirman 1.565 

3 Ex. SPBU Krembangan Jl. Krembangan Barat/Timur 1.100 

4 Stren Saluran  Kalitebu Ex. SPBU Undaan 1.131 

5 Kenjeran Pantai Jl. Kenjeran Pantai 502 

6 Raya Sedayu Jl. Raya Sedayu 481 

7 Wonokusumo Kidul Wonokusumo Kidul RT.1 363 

8 Bulak Bulak Depan Sentra Ikan Bulak 11.900 

9 Taman Pandugo 
Jl. Pandugo Sisi Utara Kelurahan 

Wonorejo 
1.490 

10 Teluk Bayur Jl. Teluk Bayur 122 

11 Bulak Jl. Bulak 2.153 

12 Rusun Tanah Merah Rusun Tanah Merah 436 

13 Bulak Banteng Bulak Banteng Gg Masjid 553 

14 
Wonokusumo Kusumo Jaya 

Pinggir 

Jl. Wonokusumo Jaya Pinggir 

RW 07 
153 

15 Kedinding Tengah Jl. Kedinding Tengah VIII C 737 

16 
Tm. Kawasan Tambak 

Wedi 
Jl. Tambak Wedi Baru 345 

TOTAL 28.262 

Sumber : (DKRTH, 2018) 

Luasan taman yang dimiliki di Surabaya bagian utara ini tidak begitu luas 

hanya memiliki total luas lahan taman sebesar 28.262 m2, namun masih cukup 

sebagai penghias kota Surabaya bagian utara ini. Di Surabaya Utara memiliki 

lebih banyak jalur hijau dari pada jumlah taman. Jumlah taman dan jalur hijau  di 

Surabaya Utara mencapai 16 taman. Di Surabaya Utara taman yang paling 

terkenal adalah taman bulak, taman ini ramai dikunjungi saat pagi dan sore hari 

untuk berolahraga atau sekedar berkumpul dan bersenang-senang dengan 

keluarga, teman dan pacar.  Lokasi taman ini juga dekat dengan pantai yang 
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menambah daya tarik pad ataman bulak ini, pengunjung dapat menikmati 

matahari terbenam dengan pemandangan pantai.  

Tabel 3.  

Nama Taman di Surabaya Selatan beserta Lokasinya 

NO. Nama Taman / Jalur Hijau Lokasi 
Luas 

(M2) 

1 Tm. Ronggolawe Jl. Gunungsari 3.940 

2 Tm. Persahabatan Jl. Sulawesi 4.715 

3 Ngagel 
Stre Kali Ngagel Utara Taman 

depan Novotel 
398 

4 Tm. Bungkul Jl. Raya Darmo 14.517 

5 
Tm. Pelangi (Ex. SPBU A. 

Yani/Dolog) 
Jl. A. Yani 4.232 

6 Tm. Lumumba Jl. Ngagel 500 

7 Tm. Lesti Flores Jl. Lesti 2.214 

8 Tm. Flores Jl. Flores 5.592 

9 Ngagel BAT Jl. Ngagel BAT 2.828 

10 Jambangan Jl. Jambangan 1.440 

11 Babatan Bilang  
Rw. I dan RW II Telaga GG. 2 

Babatan Pilang 
202 

12 
Fasum Perum Pondok 

Maritim  

Fasum Perum Pondok Maritim 

RT. 03 RW. VII 
524 

13 Gayungsari IV Jl. Gayungsari IV 335 

14 Jemursari Jl. Jemursari Selatan I 227 

15 Karah Indah IV Jl. Karah Indah IV 500 

16 Ngagel Dadi Jl. Ngagel Dadi GG. I 79 

TOTAL 42.243 

Sumber : (DKRTH, 2018) 
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Taman-taman yang berada di Surabaya Selatan ini memiliki jumlah yang 

tidak jauh berbeda dengan taman-taman yang berada di Surabaya bagian utara dan 

pusat. Namun untuk jumlah taman di Surabaya Selatan ini masih lebih banyak 

dari Surabaya Utara dan Pusat. Jumlah taman dan jalur hijau di Surabaya Selatan 

ini berjumlah 16 taman, dengan total luas lahan tamannya sebesar 42.243 m2. Di 

Surabaya Selatan ini terdapat taman yang paling banyak dikunjungi oleh 

masyarakat Surabaya yaitu Taman Bungkul Surabaya, disana terdapat taman 

bermain anak, skate dan air mancur. Taman Bungkul ini biasanya digunakan 

untuk liburan akhir pekan dan untuk CFD (Car Free Day) oleh masyarakat 

Surabaya, digunakan sebagai tempat senam, bermain, skate, kuliner dan masih 

banyak lagi. Selain itu, di Surabaya Selatan juga terdapat taman persahabatan, 

taman pelangi dan taman flores yang sering dimanfaatkan masyarakat Surabaya 

sebagai tempat tujuan pada liburan akhir pekan.  
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Tabel 4.  

Nama Taman di Surabaya Timur beserta Lokasinya 

NO. Nama Taman / Jalur Hijau Lokasi Luas(M2) 

1 Tm. Flora Jl. Manyar Kertoarjo 33.810 

2 Tm. Kangean Jl. Kangean 1.869 

3 Tm. Lansia Ex SPBU Biliton Jl. Raya Gubeng - Jl. Biliton 1.519 

4 Kebun Bibit Wonorejo Jl. Kendalsari 87.526 

5 Rungkut Asri Jl. Rungkut Asri Timur 6.541 

6 Rungkut Kidul Jl. Rungkut Kidul 12.438 

7 Tenggilis Jl. Tenggilis Utara III 3.648 

8 Kedung Baruk Jl. Kedung Baruk 2.168 

9 Medokan Asri Barat Jl. Medokan Asri Barat 2.798 

10 Taman Mundu Jl. Mundu 6.500 

11 Taman Teratai Jl. Teratai 4.066 

12 Taman Kunang-Kunang Jl. Penjaringan 8.300 

13 Perum Pandugo Perum Pandugo 126 

14 
Fasum Fasos Medoan Ayu 

Masjid Sabillah 

Fasum Fasos Medoan Ayu Masjid 

Sabilillah 
1.181 

15 Jl. Medokan Ayo Jl. Medokan Ayu 135 

16 Tm. Harmoni Bekas TPA Keputih 16.490 

17 Ex SPBU Komplek RMI Komplek Kebun Bibit Bratang 1.411 

18 
Fasum Perum Medokan Asri 

Barat Regency 
Jl. Medokan 1.922 

19 Rungkut menanggal 
Jl. Rungkut Menanggal Gg.3 RT.3 

(Seberang Jl. Kyai Satari) 
156 

20 Semolowaru 
J. Ir. H. Soekarno (Merr Semolowaru 

Timur Selatan) 
1.762 

21 Taman Baruk Utara 
Perum Pondok Nirwana RT.2 (Sisi 

Barat Merr Jl. Baruk) 
426 

22 Taman Kalijudan 
Perempatan Merr Kalijudan Sisi Timur  

(Jl. Kalijudan) 
477 

23 Tenggilis Barat I 
Jl. Tenggilis Barat I (Belakang 

Superindo Jemursari) 
214 

24 Ex SPBU Komplek RMI Komplek Taman Flora Bratang 1.411 

25 Gading Jl. Gading I 82 

26 Kutisari Indah Barat VII Jl. Kutisari Indah Barat VII 937 

27 Kutisari Indah Barat VI Jl. Kutisari Indah Utara VII 412 

28 Medokan Asri Tengah 
Jl. Medokan Asri Tengah/MA II, Gg. 

Taman 
219 

29 Medokan Ayu 
Jl. Medokan Asri Utara RW. VIII 

Sekitar Masjid Sabulus 
135 

30 Rungkut Asri Timur 
Jl. Rungkut Asri Timur III Belakang 

Rumah Kompos 
750 

31 Rungkut Asri Timur 
Jl. Rungkut Asri Timur II Sebelah 

Masjid Al Muttaqin 
386 

32 Fasum Wisama Penjaringan Sari Fasum Wisma Penjaringan Sari 403 

33 Srikana Srikana 674 

34 Penjaringan Sari Jl. Penjaringan Sari 333 

35 Tm. Incinerator Bekas Incinerator Keputih 12.560 

TOTAL 213.785 
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Sumber : (DKRTH, 2018) 

Taman-taman di Surabaya Timur memiliki jumlah terbanyak dan terluas 

dibandingkan dengan taman yang berada di bagian Surabaya yang lain. Di 

Surabaya Timur memiliki banyak sekali taman dan jalur hijau yang mencapai 35 

taman, dengan total luas lahan taman sebesar 213.785 m2. Di Surabaya Timur ini 

taman yang terkenal dikalangan masyarakat anatara lain taman flora, taman 

mundu, kebun bibit wonorejo, taman kunang-kunang, taman harmoni dan lain 

sebagainya. Seluruh taman dan jalur hijau ini ditangani langsung oleh DKRTH 

Surabaya dalam pengelolaannya. Salah satunya taman flora yang merupakan salah 

satu taman yang diminati oleh masyarakat dari seluruh kalangan. Di Taman Flora 

ini terdapat beragam flora sesuai dengan nama taman ini begitu juga ada rumah 

kompos. Selain flora di taman ini juga memiliki koleksi beberapa fauna misalnya 

rusa, burung, ikan dan monyet yang dapat disaksikan oleh pengunjung secara 

gratis, dan terdapat area playground juga mini outbound untuk anak-anak. 
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Tabel 5.  

Nama Taman di Surabaya Barat beserta Lokasinya 

NO. Nama Taman / Jalur Hijau Lokasi 
Luas 

(M2) 

 Surabaya Barat     

1 Pondok Benowo Indah Perum Pondok Benowo Indah 517 

2 Manukan Lor Jl. Manukan Lor 1.857 

3 Lakarsantri Jl. Bakingan Timur IV 171 

4 Pakal Jl. Babat Jerawat 5.525 

5 Manukan Lor Jl. Manukan Lor IV 384 

6 
Donowati VI Gg. Makam 

RT.6 

Jl. Donowati VI Gg. Makam RT. 

6 
49 

7 Kelurahan Sumberejo 
Taman Sekitar Kelurahan 

Sumberejo Jl. Raya Sumberejo 
517 

8 Klakah Rejo Gg. Raya Jl. Klakah Rejo Gg. Raya 343 

9 Klakah Rejo Sekolah Jl. Klakah Rejo Gg. Sekolahan 320 

10 
Manukan Rejo Blok I Gg. 

Masjid RT. 8 RW. VI 

Jl. Manukan Rejo Blok I Gg. 

Masjid RT. 8 RW. VI 
64 

11 
Rusunawa Tambak 

Ososwilangon 
Rusunawa Tambak Ososwilangon 274 

12 Tambak Dono Depan Kelurahan Tambak Dono 261 

TOTAL 10.282 

Sumber : (DKRTH, 2018) 

Di Surabaya Barat ini tergolong paling sedikit memiliki taman dan jalur 

hijau dari pada taman yang dimilki oleh Surabaya bagian  pusat, utara, selatan dan 

timur. Jumlah taman dan jalur hijau yang terdapat di Surabaya barat ini berjumlah 

12 taman. Luasan dari taman-taman yang berada di Surabaya bagian barat ini 

terbilang tidak terlalu luas, total luas lahan taman hanya mencapai 10.282 m2. Di 

Surabaya Barat ini lebih banyak terdapat jalur hijau dari pada taman aktif. Taman 

aktif yang terdapat di Surabaya Barat adalah Taman pakal. Ada hal yang 

membedakan taman pakal ini dengan taman di Kota Surabaya. Antara lain yakni 

lokasi taman yang berdekatan dengan kolam pemancingan. Di kolam 
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pemancingan ini juga tersedia sepeda air. Ketika pengunjung sudah berada 

di taman Pakal surabaya ini juga akan diarahkan menuju area play ground dengan 

3 macam wahana. Wahana yang tersedia disana antara lain ayunan, luncuran dan 

Jungkitan (Yono, 2018). 

Di Surabaya terdapat wisata taman Flora yang menghias cantik Kota 

Pahlawan ini. Selain keberadaan taman ini yang menjadi paru-paru kota, Taman 

Flora juga dapat menjadi salah satu pilihan wisata di Surabaya yang banyak 

menarik minat masyarakat Surabaya maupun luar Surabaya. Taman Flora 

biasanya ramai didatangi wisatawan  pada akhir pekan. Taman Flora dalam 

pengelolaannya bekerja sama dengan pemerintah terkait Peraturan Daerah No.7 

Tahun 2002 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH, 2018) dan 

masih banyak lagi peraturan perundang–undangan yang mengatur pengelolaan 

suatu obyek wisata.  

Kota memiliki peranan penting dalam laju pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. Kota merupakan pusat dari segala kegiatan seperti pusat pemerintahan, 

pusat industri, pusat pendidikan, pusat hiburan dan lain sebagainya. Masyarakat 

diperkotaan khususnya Surabaya, cenderung memiliki gaya hidup yang serba 

cepat serta praktis yang dituntut dengan berbagai rutinitas dan aktivitas dengan 

mobilitas yang tinggi. Sehingga membuat masyarakat diperkotaan menggunakan 

akhir pekannya untuk beristirahat dan berlibur singkat dari rutinitas. Oleh 

karenanya dalam hal ini pemanfaatan taman di Surabaya sekarang ini sangat 

diperhatikan. 
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Pada dasarnya taman merupakan sebuah lahan yang berisi berbagai 

tanaman sebagai benda hidup dan benda mati yang difungsikan sebagai penghasil 

O2, filter polusi udara dan tempat penyimpanan air tanah. Dalam pemanfaatannya 

taman di kota Surabaya banyak mendapat perhatian dari pemerintah kota 

Surabaya karena nyatanya masyarakat Surabaya lebih suka mengunjungi tempat 

wisata yang fleksibel dan gratis tentunya. Selain itu, aktivitas dan rutinitas dengan 

mobilitas yang tinggi masyarakat Surabaya, membuat akhir pekannya cenderung 

digunakan untuk bersitirahat atau berlibur singkat. Solusi dari berlibur singkat 

tersebut banyak digunakan masyarakat di Surabaya untuk melakukan rekreasi ke 

taman, salah satunya dalah Taman Flora Surabaya. Rekreasi merupakan kegiatan 

perjalanan kesuatu tempat untuk penyegaran diri dan mental seseorang dari 

kejenuhan rutinitas. 

Selain sebagai ruang terbuka hijau, taman kota memiliki fungsi yang 

banyak (multifungsi) berkaitan dengan fungsi hidrologis, ekologi, kesehatan, 

estetika, sosial dan rekreasi. Sebagai elemen kota yang berfungsi sebagai sarana 

rekreasi, aktivitas yang dilakukan di taman kota meliputi aktivitas rekreasi yang 

dapat meningkatkan kondisi fisik, dan menyegarkan kembali pikiran. Di berbagai 

belahan dunia, taman kota merupakan ruang publik yang berada di lingkungan 

perkotaan yang dapat digunakan sebagai sarana rekreasi warga yang murah dan 

bersahabat serta memiliki banyak manfaat untuk mengantisipasi dampak-dampak 

yang ditimbulkan oleh perkembangan kota, selain itu taman kota ini dapat 

dinikmati oleh seluruh masyarakat dan berperan sebagai elemen penting yang 
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menjelma sebagai simbol sosialisasi kemasyarakatan yang cukup kuat 

(Ardiansyah, 2014). 

Taman-taman di kota Surabaya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas 

playground, ruang menyusui, mini outbound, taman fauna, perpustakaan, ruang 

kompos, air mancur, toilet dan mushola untuk meningkatkan mutu taman di kota 

Surabaya (Lestianti, 2018). Oleh karena itu, peningkatan mutu yang dilakukan 

pada taman-taman di kota Surabaya menjadikan taman menjadi salah satu tujuan 

wisata masyarakat Surabaya dan luar Surabaya yang paling diminati.  

Upaya pemerintah kota Surabaya menjadikan Taman Flora sebagai pilihan 

tujuan rekreasi di Surabaya ini serius dilakukan oleh pemerintah Surabaya dalam 

penyediaan fasilitas. Penyediaan fasilias yang  dilakukan oleh pemerintah kota 

Surabaya di Taman Flora ini diimbangi dengan pengawasan dan pemeliharaan 

agar pembangunan tidak sia-sia, yang disebabkan berbagai macam faktor 

kerusakan pada fasilitas-fasilitas yang telah ada atau yang akan dibangun. 

Fasilitas-fasilitas yang tersedia di Taman Flora ini adalah area bermain dan 

outbound anak-anak, kandang rusa, sangkar burung raksasa,kolam ikan dan air 

mancur, taman baca, taman toga, balai pertunjukan dan area internet yang dapat 

dimanfaatkan oleh seluruh pengunjung taman dalam mengisi waktu rekreasi 

mereka. Letak Taman Flora yang berdekatan dengan jalan raya dan Terminal 

Bratang juga memberikan kemudahan akses untuk berkunjung. Dengan begitu 

masyarakat diberikan kemudahan untuk menjangkau Taman Flora dengan semua 

jenis kendaraan darat pribadi maupun umum. 
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Melalui fenomena daya tarik yang peneliti temukan di Taman Flora 

Surabaya, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian 

“DAYA TARIK TAMAN FLORA SURABAYA SEBAGAI TUJUAN 

REKREASI DI PERKOTAAN” 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dengan latar belakang penelitian di atas dan untuk menghindari adanya 

kerancuan, maka penulis membatasi dan merumuskan permasalahan yang akan 

diangkat dalam penelitian. Maka Rumusan Masalah yang dapat diambil adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana daya tarik Taman Flora Surabaya sebagai tujuan wisata di 

perkotaan? 

2. Apa saja aktivitas yang dilakukan pengunjung di Taman Flora Surabaya? 

 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT 

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian yang telah diiuraikan, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ingin mengetahui tentang daya tarik Taman Flora Surabaya sebagai tujuan 

wisata di perkotaan 

2. Ingin mengetahui tentang aktivitas apa saja yang dilakukan pengunjung di 

Taman Flora Surabaya 
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Manfaat Penelitian: 

1. Bagi Peneliti  

a. Untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama 

perkuliahan dan melatih untuk menganalisa permasalahan yang ada 

serta mencari penyelesaiannya 

b. Mendorong dan melatih penulis untuk berpikir kritis, logis dan 

meningkatkan daya serap informasi khususnya mengenai topik yang 

akan diteliti 

2. Bagi Pengelola  

a. Bahan masukan rekomendasi bagi pemerintah dan institusi terkait 

untuk menyikapi permasalahan daya tarik Taman Flora Surabaya 

sebagai tujuan wisata di perkotaan 

3. Bagi Pembaca  

a. Bahan masukan bagi pengembangan ilmu sosial budaya dan bagi 

peneliti-peneliti yang ingin melakukan penelitian terhadap masalah 

daya tarik Taman Flora Surabaya sebagai tujuan wisata di perkotaan 
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1.4 KERANGKA PEMIKIRAN 

Untuk memperjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka 

akan disajikan dalam bentuk bagan kerangka pemikiran seperti di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang 

terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman 

dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, 

Ruang Terbuka 

Hijau Perkotaan / 

Taman Kota 

Surabaya 

 Daya Tarik Taman Flora 

Surabaya 

Atraksi Aksesibilitas Aktivitas 

Terciptanya Taman 

Flora yang menjadi 

tujuan rekreasi 

diperkotaan  

Amenitas 
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sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan 

kesejahteraan bagi masyarakatnya (Dwiyanto, 2009). 

RTH jenis taman dan jalur hijau merupakan aspek penting yang menghiasi 

Kota Surabaya dan menjadi cerminan bagi Kota Surabaya. RTH jenis taman 

memiliki peran penting bagi sebuah kota, taman berperan sebagai sarana dalam 

pengembangan budaya kota, pendidikan dan pusat kegiatan masyarakat sebagai 

sarana interaksi sosial. Taman kota dapat menciptakan keindahan dan 

kenyamanan selain itu taman dengan berbagai tumbuhan yang ada dan juga jalur 

hijau dapat menyerap polutan dari kendaraan bermotor yang ada di perkotaan. 

Perkembangan kota di masa mendatang sangat bergantung pada 

ketersediaannya ruang terbuka hijau ini, pertama ; sebagai sarana terjadinya 

proses alam di wilayah perkotaan, dan kedua ; sebagai unsur pencadangan yang 

dibutuhkan dalam perkembangan kota masa depan menuju “Kehidupan Kota 

Berkelanjutan”. Apabila tidak segera diantisipasi sejak dini, dikhawatirkan kota-

kota besar, seperti Surabaya ini misalnya hanya akan mejadi tempat ‘kumuh 

modern’ yang dipenuhi dengan onggokan bangunan-bangunan tinggi yang saling 

berdesakan, tempat manusia terjebak di dalam jaringan kota yang sesak, panas, 

lembab, berdebu, tegang, rawan banjir dan sebagainya (Widjajanti, 2010) 

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

arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air 

tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur 

kota. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti 

sabuk hijau kota, hutan kota, taman botani, sempadan sungai dll. Secara sosial-
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budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, 

sarana rekreasi, dan sebagai tetenger kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang 

memiliki fungsi sosial budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olah raga, 

kebun raya, TPU, dsb (Dwiyanto, 2009). 

Taman-taman di Kota Surabaya memiliki berbagaifasilitas dan keindahan 

yang bisa dinikmati secara gratis, salah satunya ialah Taman Flora Surabaya. 

Taman yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota 

Surabaya ini terletak di Jalan Manyar, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, 

Kota Surabaya. Taman Flora memiliki pesona dan daya tarik tersendiri 

dibandingkan taman kota yang lain. Taman ini dikenal dengan banyaknya 

tanaman dan pepohonan rindang yang menyejukkan di tengah udara kota yang 

panas. Beragam fasilitas dan area wisata yang ada pada taman ini antara lain: air 

mancur, akses internet nirkabel, area bermain, area outbound, pendopo, gazebo, 

musholla, outdoor fitness, perpustakaan, taman satwa, taman toga (tanaman obat 

keluarga), dan toilet (Mujabfaqni, 2016). 

Dalam penyediaan fasilitas di Taman Flora Surabaya merupakan upaya 

untuk menarik minat wisatawan untuk berekreasi di Taman Flora yang menjadi 

taman kota di Surabaya. Upaya tersebut termasuk dalam menjadikan Taman Flora 

sebagai taman kota yang menarik untuk dikunjungi sebagai tujuan rekreasi 

masyarakat yang terdapat di perkotaan. 

Produk pariwisata terdiri dari komponen-komponen yang dapat 

digolongkan menjadi atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan aktivitas yang lebih 

dikenal dengan konsep 4A. Mengenai konsep 4A, James Spillane dalam bukunya 
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yang berjudul Pariwisata Indonesia Siasati Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan 

(dalam Warang, 2015) memberi penjelasan sebagai berikut :  

1.4.2 Atraksi  

Atraksi adalah segala hal yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung 

ke kawasan wisata. Atraksi terdiri dari apa yang pertama kali membuat wisatawan 

tertarik untuk berkunjung ke sebuah kawasan. Atraksi dapat didasarkan pada 

sumber daya alam yang memiliki bentuk ciri-ciri fisik alam, dan keindahan 

kawasan itu sendiri. Hampir setiap destinasi memiliki atraksi khusus yang tidak 

dapat dimiliki oleh destinasi lainnya (Nugroho, 2018). 

Menurut UU No.10 tahun 2009, atraksi atau daya tarik wisata merupakan 

segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 

keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi 

sasaran atau tujuan kunjungan wisata (Rossadi, 2018). 

Atraksi yang dimiliki oleh Taman Flora Surabaya antara lain area 

playground yang dapat digunakan oleh anak-anak bermain seperti ayunan, 

jungkat-jungkit, prosotan dan lain sebagainya. Ada pula kandang rusa dan kolam 

ikan sebagai koleksi fauna di Taman Flora Surabaya ini. Selain itu, sesuai 

namanya taman ini di tanami berbagai macam tanaman mulai dari tanaman hias, 

tanaman toga hingga rumah kompos sebagai edukasi bagi anak. 

1.4.3 Aksesibilitas 

Aksesibilitas adalah sarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan 

untuk mencapai daerah tujuan wisata. Faktor-faktor yang penting di dalam 

aksesibilitas meliputi: denah perjalanan wisata, data atraksi wisata, bandara, 
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transportasi darat, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat wisata, biaya 

untuk transportasi, dan banyaknya kendaraan ke tempat wisata (Way, 2016). 

Menurut Soekadijo (2003) persyaratan aksesibilitas terdiri dari akses 

informasi dimana fasilitas mudah ditemukan dan mudah dicapai, harus memiliki 

akses kondisi jalan yang dapat dilalui dan sampai ke tempat wisata serta harus ada 

akhir dari tempat suatu perjalanan. Oleh karena itu harus selalu ada:  

1. Akses informasi. Dengan adanya kemajuan, manusia untuk menyalurkan 

segala bentuk keinginannya telah menjadikan dunia ini sebagai suatu 

tempat tanpa batas 

2. Akses kondisi jalan menuju objek wisata, dan akses jalan tersebut harus 

berhubungan dengan prasarana umum 

3. Akses tempat akhir perjalanan (tempat parkir) (Rossadi, 2018) 

Kondisi jalan menuju Taman Flora berada dalam kondisi baik dan nyaman 

untuk dilalui. Keberadaan Taman Flora ini dekat dengan Terminal Bratang yang 

berada di sebelah selatan taman. Membuat taman ini lebih mudah untuk diakses 

dari banyak kalangan masyarakat, karena menambah variasi moda transportasi 

yang dapat dijangkau masyarakat untuk menuju Taman Flora Surabaya, yaitu 

bemo atau bis kota. Sedangkan dengan moda transortasi pribadi juga tidak 

menyulitkan bagi pengunjung. 

1.4.4 Amenitas  

Amenitas adalah fasilitas pendukung demi kelancaran kegiatan pariwisata 

yang juga ditujukan untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Amenitas 

bukan terdapat pada daerah tujuan wisata, namun pada dasarnya amenitas 
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dibutuhkan pada saat wisatawan melakukan perjalanan ke tempat tujuan wisata. 

Fasilitas tersebut terdiri dari akomodasi, rumah makan, pusat informasi wisata, 

visitor center, toko cinderamata, pusat kesehatan, pos keamanan, sarana 

komunikasi, Bank, BPW, ketersediaan air bersih dan listrik (Way, 2016). 

Menurut Spilane (2000) Amenitas merupakan berbagai rangkaian fasilitas 

yang disediakan oleh suatu tempat tujuan wisata yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan pengunjung atau wisatawan yang datang. Sedangkan Fasilitas adalah 

suatu alat yang di sediakan oleh pihak pengelola tempat wisata guna memberikan 

pelayanan kepada wisatawan untuk menikmatinya, fasilitas dapat berupa 

penginapan, tempat parkir, tempat belanja, ruang pengelola, kamar mandi, dan 

toilet (Rossadi, 2018). 

Taman Flora Surabaya tidak menyediakan rumah makan / warung yang 

berada di dalam taman. Namun di area luar taman terdapat banyak Pujasera yang 

berjajar sepanjang jalan. Dalam Taman Flora Surabaya sudah dilengkapi dengan 

MCK dengan kualitas air yang baik, dalam artian air tidak berwarna dan tidak 

berbau. Taman Flora Surabaya telah dilengkapi dengan pusat informasi, namun 

belum ada pos untuk jasa pemandu yang disediakan oleh pemerintah sebagai 

pihak pengelola taman. 

1.4.5 Aktivitas  

Aktivitas adalah apa saja yang dilakukan wisatawan di daerah tujuan 

wisata. Aktivitas yang beraneka ragam bagi wisatawan dapat meningkatkan 

pengeluaran wisatawan. Selanjutnya, aktivitas usaha yang dapat dikerjakan oleh 

penduduk setempat. Aktivitas usaha dapat berupa penjualan jasa atau layanan 
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maupun penjualan barang kepada wisatawan. Sesuai dengan prinsip pembangunan 

pariwisata yang berkelanjutan, pembangunan pariwisata yang berhasil adalah 

pembangunan pariwisata yang dapat memberdayakan penduduk setempat dengan 

memberikan keuntungan kepada mereka. Keuntungan tersebut dapat berupa 

keuntungan ekonomi maupun sosial budaya (Way, 2016). 

Aktifitas berhubungan dengan kegiatan di destinasi yang akan 

memberikan pengalaman (experience) bagi wisatawan. Setiap destinasi memiliki 

aktivitas yang berbeda sesuai dengan karakteristik destinasi wisata tersebut 

(Brown and Stange, TT). Aktivitas wisata di destinasi merupakan kegiatan yang 

salah satunya menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke destinasi (Nugroho, 

2018). 

Aktivitas yang dapat dilakukan di tiap objek wisata taman berbeda – beda. 

Misalnya aktivitas yang dapat dilakukan pengunjung saat berada di Taman Flora 

Surabaya adalah bermain di playground dan outbound, senam, berdiskusi, 

berkemah, memberi makan hewan, ke rumah kompos, hunting foto dan lain 

sebagainya. Aktivitas tersebut dapat beragam macamnya, tergantung dari motif 

pengunjung yang berkunjung ke Taman Flora. Sedangkan aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh masyarakat sekitar adalah berjualan di luar taman. Misal berjualan 

minuman atau snack yang dibutuhkan oleh pengunjung Taman Flora Surabaya  

Dengan pemenuhan segala komponen industri pariwisata tersebut maka 

akan diperoleh Taman Flora yang memilki banyak daya tarik yang dapat dijadikan 

alasan wisatawan untuk mengunjungi taman kota ini sebagai tujuan rekreasi. 
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1.5 METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang diambil peneliti adalah studi deskriptif yang 

digunakan untuk menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terjadi saat 

proses penelitian. Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian berguna 

untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang ada sesuai dengan 

keadaan yang ada dilapangan mengenai daya tarik Taman Flora Surabaya 

sebagai tujuan rekreasi di perkotaan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan 

kualitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data-

data di lapangan, penganalisian data dan memanfaatkan teori yang sudah ada 

sebagai pendukung untuk memunculkan teori baru dalam penelitian. 

Penggunaan metode studi deskriptif kualitatif digunakan untuk 

mengemukakan penelitian peneliti yang menggambarkan daya tarik apa saja 

yang dimiliki Taman Flora Surabaya sehingga dapat menjadi tujuan rekreasi 

di kota Surabaya. 

1.5.1 Batasan Konsep 

Berikut ini adalah batasan konsep dari penelitian ini : 

1. Daya Tarik 

Menurut Sammeng, 2001 daya tarik wisata adalah segala 

sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, keaslian, dan nilai yang 

menjadi motivasi wisatawan untuk mengunjunginya (Adam, 2016). 

Dalam penelitian ini yang dimaksud daya tarik adalah segala sesuatu 
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yang dapat menjadi identitas suatu obyek karna keunikan, keindahan 

dan fungsinya yang dapat menarik orang untuk berkunjung. 

2. Taman 

Pengertian taman secara umum adalah sebuah areal yang 

mempunyai ruang dalam berbagai kondisi. Kondisi yang dimaksud 

diantaranya lokasi atau luasan, iklim dan kondisi khusus lainnya 

seperti tujuan serta fungsi spesifik dari pembangunan taman. 

Pembangunan suatu taman pada dasarnya menempatkan tanaman 

sebagai bahan utama penyusun taman (Jemmy, 2011). Dalam 

penelitian ini yang dimaksud taman adalah suatu areal yang terdapat 

suatu ekosistem yang digunakan manusia untuk mendapat kesenangan 

dan kenyamanan. 

3. Rekreasi 

Rekreasi adalah   aktivitas   yang   dilakukan   pada   waktu 

senggang    (lapang)    yang    bertujuan    untuk membentuk,  

meningkatkan  kembali  kesegaran fisik,  mental,  pikiran  dan  daya  

rekreasi  (baik secara   individual   maupun   secara   kelompok) yang  

hilang  akibat  aktivitas  rutinitas sehari-hari dengan  jalan  mencari  

kesenangan,  hiburan  dan kesibukan  yang  berbeda  dan  dapat  

memberikan kepuasan  dan  kegembiraan  yang  ditujukan  bagi 

kepuasan  lahir  dan  batin  manusia (Firdiansyah, 2013). Dalam 

penelitian ini yang maksud dengan rekreasi adalah segala aktivitas 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

26 
TUGAS AKHIR DAYA TARIK TAMAN KOTA NAVILA UFI SHAFA 

yang dilakukan saat senggang untuk penyegaran kembali jasmani 

maupun rohani seseorang. 

1.5.2 Tenik Penentuan Lokasi 

 Penentuan lokasi penelitian merupakan suatu hal yang penting 

dalam strategi memperoleh keakuratan data yang dibutuhkan peneliti. Oleh 

karena itu penelitian ini akan dilakukan di kota Surabaya, tepatnya di 

Taman Flora. Taman Flora sebagai fokus penelitian merupakan taman dan 

ruang terbuka hijau terdekat dari tempat tinggal peneliti. Sehingga terdapat 

efektivitas dan efesiensi biaya, tenaga, dan waktu peneliti. 

 Taman Flora merupakan salah satu taman yang banyak 

dikunjungi, sebagaimana terdapat kelengkapan fasilitas yang dapat 

digunakan sebagai atraksi dan daya tarik wisata. Sehingga banyak 

wisatawan yang datang berekreasi ke Taman Flora untuk menyegarkan 

kembali pikiran dan mental dari segala rutinitas 

1.5.3 Teknik Penentuan Informan 

 Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi seorang informan harus 

mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan dapat 

memberikan pandangan tentang nilai – nilai, sikap, dan kebudayaan yang 

menjadi latar penelitian setempat (J.Moleong, 2014). 
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Persyaratan yang harus dimiliki oleh informan adalah : 

1. Mereka yang menguasi atau memahami sesuatu melalui proses 

enkulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga 

dihayati. 

2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada 

kegiatan yang tengah diteliti. 

3. Mereka yang mempunyai kesempatan atau waktu yang memadai untuk 

dimintai informasi. 

4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil 

kemasannya sendiri. 

5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing akan penelitian ini, 

sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau 

narasumber (J.Moleong, 2014). 

Syarat dari Informan penelitian ini adalah seluruh wisatawan yang berada 

di dalam area Taman Flora Surabaya. Guna mendapatkan data tentang 

variabel-variabel yang akan diungkap dalam penelitian ini, maka peneliti 

menentukan beberapa pihak untuk diwawancarai, antara lain : 

1. Kepala UPT DKRTH Surabaya 

Adalah pihak yang bertugas mengelola Taman Flora Surabaya, 

yang mengetahui daya tarik dan penyediaan fasilitas yang dimilki 

Taman Flora Surabaya 
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2. Petugas kebersihan Taman Flora 

Adalah pihak yang bertugas untuk membersihkan dan menjaga 

keindahan taman. Sehingga banyak mengetahui daya tarik dan 

penyediaan fasilitas yang dimilki Taman Flora Surabaya. 

3. Pengunjung Taman Flora 

Adalah orang yang berkunjung ke Taman Flora untuk melakukan 

kegiatan sesuai yang diinginkan. Sehingga mengerti daya tarik dan 

penyediaan fasilitas yang dimilki Taman Flora Surabaya. Informan 

akan dipilih secara acak sebanyak 15 orang yang merupakan 

pengunjung Taman Flora Surabaya. 

Pemilihan informan diatas diharapkan dapat mencukupi informasi 

yang dibutuhkan oleh peneliti sehubungan dengan penelitian tentang daya 

tarik Taman Flora Surabaya sebagai tujuan rekreasi diperkotaan. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

1.  Observasi 

Menurut Moleong observasi adalah mengamati secara langsung 

obyek penelitian dan kemudian mencatat perilaku dan kejadian 

sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. (J.Moleong, 2014) 

Menurut Sugiyono observasi terstruktur adalah observasi yang 

telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, 

kapan dan dimana tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan 

apabila peneliti telah tau pasti tentang variabel apa yang akan diamati 

(chairunnissa, 2017). 
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Peneliti dalam penelitian ini menyediakan format atau blangko 

pengamatan sebagai instrument, tentang daya tarik yang dimiliki 

Taman Flora Surabaya. Disamping mencatat, peneliti juga 

mnegadakan pertimbangan dan peniliaian. Guna memperlancar 

penelitian, pengamat akan mengembangkan pedoman observasi, yang 

berisi rekreasi taman kota yang menjadi target penelitian. Rekreasi 

taman kota tersebut dideskripsikan sejelas mungkin. 

2. Wawancara 

Pengumpulan data dengan metode wawancara adalah melalui tahap 

tatap muka (face to face) antara interviewer dengan interviewee. Alat 

yang digunakan untuk wawancara adalah buku catatan, tape recorder, 

pedoman wawancara (chairunnissa, 2017). 

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis permasalahan 

yang akan ditanya. Sebagai suatu cara atau teknik di dalam 

mengumpulkan data bilamana pengumpul data telah mengetahui 

dengan pasti tentang informasi yang dibutuhkan atau ingin diperoleh. 

Oleh sebab itu di dalam melaksanakan wawancara, pengumpulan data 

telah siap dengan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang alternative jawabannya sudah disediakan (chairunnissa, 

2017). 
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3. Penggunaan bahan dokumen  

Penggunaan bahan dokumen adalah sumber yang stabil dan 

barangkali juga akurat sebagai cerminan situasi/kondisi yang 

sebenarnya, dapat dianalisis secara berulang-ulang dengan tidak 

mengalami perubahan dan merupakan data yang secara legal dapat 

diterima dan tidak dapat memberikan reaksi apaun pada peneliti 

sebagaimana halnya sumber data yang berupa manusia (Albertus 

Sandjaja, 2006). 

1.5.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Moleong (2006 :280) dalam buku Chairunnisa (2017), 

analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategoris, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 

data (chairunnissa, 2017). Analisis data adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menginterpretasikannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

 


