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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk meneliti perbedaan  

activity support  yang tumbuh di Kawasan Pecinan antara siang dan malam 

hari serta pengaruhnya terhadap karakter visual kawasan tersebut, maka 

dibutuhkan metode penelitian yang mampu mengungkapkan dan 

merumuskan hasil penelitian.  

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Sebagai sebuah kawasan yang pernah menjadi pusat perdagangan dan 

jasa kaum Tionghoa pada jaman dahulu, Pecinan Semarang memiliki potensi 

ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat kuat. Kawasan ini sudah 

dipertegas oleh Pemerintah kota Semarang masuk dalam daftar kawasan 

revitalisasi melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota No 650/157 tanggal 28 

Juni 2005 mengatur tentang Revitalisasi Kawasan Pecinan, dan sekaligus 

sebagai pusat wisata budaya kota Semarang. Kawasan ini merupakan Areal 

Perdagangan dan Jasa, yang sesuai zonasi nya berada di kawasan BWK I. 

Tata ruang yang sudah terbentuk, merupakan peninggalan kuno dari 

kawasan pecinan sendiri. Adanya peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 

14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Semarang Tahun 

2011-2031 dapat memberikan peluang bagi potensi yang ada dan nantinya 

dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan wisata di Kota Semarang. 

Masih ada beberapa potensi yang dimiliki oleh kawasan Pecinan, 

diantaranya : 
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 Kegiatan/ fasilitas yang ada disekitarnya merupakan daerah pusat 

perdagangan dan grosir serta jasa yang berskala lokal maupun 

regional 

 Terletak di pusat kota, sehingga pencapaian ke  daerah-daerah lain 

mudah, dan pencapaian dari daerah lain cukup mudah. 

 Relatif dekat dengan stasiun kereta api 

 Relatif dekat dengan pusat pemerintahan 

 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Jalan Gang Warung yang terletak di 

kawasan Pecinan Semarang yang merupakan kawasan perdagangan dan 

jasa dan termasuk dalam BWK I. Kondisi pertumbuhan kawasan dan adanya 

pencampuran fungsi bangunan dan dipengaruhi dengan kegiatan ekonomi, 

pertokoan dan perkantoran, sehingga memunculkan activity support. 
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3.2.  Rancangan Kegiatan Penelitian 

3.2.1.  Tujuan dan Hipotesis 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bahwa keberadaan 

activity support mempengaruhi atau tidak pada karakter visual kawasan. 

Sedangkan hipotesis dalam penelitian ini merupakan dugaan adanya activity 

support mempengaruhi karakter visual  yang berbeda (siang dan malam) 

Hipotesis: 

Ho : Keberadaan activity support tidak mempengaruhi karakter visual 

kawasan pecinan Semarang 

H1: Keberadaan activity support mempengaruhi karakter visual kawasan 

pecinan Semarang 

 

3.2.2.  Pendekatan Penelitian 

Menurut Sugiyono (2000) ciri-ciri keilmuan mencakup 3 hal yaitu rasional, 

artinya kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk 

akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris, artinya cara-

cara yang digunakan tercermati oleh indra manusia sehingga orang lain 

dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematik, 

artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-

langkah tertentu yang bersifat logis.  

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah menentukan teori yang 

berkaitan dengan topik yang diambil kemudian mengujinya. Kemudian 

peneliti terjun langsung ke lapangan studi dengan meninjau langsung dan 

mengadakan studi banding. Kemudian membuat perbandingan kegiatan 

kawasan. Kesulitan dalam memperoleh data, yakni adanya perbedaan 
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persepsi dan pemaknaan pada individu tidak sama dalam mendeskripsikan 

mengenai topik yang diambil, maka metode yang dipilih adalah metode 

penelitian yang bersifat kuantitatif. Metode ini dapat mengatasi metode 

deskrispi verbal mengenai lingkungan. (Azwar, 2007) Dalam metode ini, 

dapat diperoleh respon dari beberapa/ sampling yang kemudian 

diakumulasikan sehingga muncul kolektif data dan kemudian dianalisa. 

Metode ini berbasis kuantitatif-rasionalistik dengan pengujian regresi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memilih Masalah 

Studi Pendahuluan 

Merumuskan Masalah 

Memilih Pendekatan 

Menentukan Variabel Merumuskan Sumber 
Data 

Menentukan & Menyusun 
Instrumen 

Analisis Data Statistik 

Pemaknaan 

Kesimpulan 

Gambar 3.2  Bagan tahap penelitian 
Sumber : Peneliti, 2013 
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3.3. Kerangka Dasar Penelitian 

Kerangka dasar penelitian terdiri dari : 

3.3.1.  Definisi operasional 

Definisi operasional pada dasarnya melekatkan arti pada suatu variabel 

dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang 

perlu mengukur variable (Kerlinger, 1993). Definisi operasional dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Kondisi fisik lingkungan dan komponennya  yang akan diukur. Kondisi ini 

dapat dilihat fasade serta orientasi bangunan.  

b. Kondisi spasial dari bazaar malam meliputi kondisi ruang jalan, jalur 

pedestrian dan luasannya untuk melakukan suatu aktivitas. 

 

3.3.2. Variabel penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, apa yang menjadi titik perhatian dari suatu 

penelitian (Supomo, 1998).  Berdasarkan tata pikirnya, kausalitas variabel 

dibedakan menjadi variabel dependen (variable terkait) dan independen 

(variable bebas).  Berikut variabel penelitian dan parameter yang 

digunakan berdasarkan kajian teori: 

a. Variabel Bebas  

Variabel bebas atau variabel pengaruh pada penelitian ini adalah 

activity support yang dianalisa melalui indikator arah dan jarak 

pandang, kondisi lingkungan sekitar, material kulit bangunan, detail 

arsitektural serta pencahayaan (kekuatan cahaya, jarak, ukuran, bentuk 

dan distribusi) 
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Tabel 3.1  Variabel Bebas activity support : bazaar malam 

 
Indikator Keterangan 

Arah dan Jarak Pandang Berupa arah dan jarak dari activity support. 

Ditentukan arah penataan bazaar malam berupa 

kios, tenda, dan tempat makan. Serta jarak pandang 

antara pengunjung dengan penyedia. 

Kondisi Lingkungan 

Sekitar 

Berupa proporsi bangunan, kios atau tenda terhadap 

lingkungan sekitar. 

Material Kulit Bangunan Bahan yang digunakan bentuk tersebut. Kualitasnya 

dapat diraba dan dilihat yang diberikan permukaan 

oleh kemampuan selubung bangunan, kios atau 

tenda dalam menyerap dan memantulkan cahaya, 

warna material dan kebersihan permukaan 

bangunan. 

Detail Arsitektural Berupa daya tarik atau point of interest dari kios atau 

tenda pada bazaar malam 

Pencahayaan Berupa cita rasa dan kesan yang timbul akan  

komposisi kekuatan cahaya, jarak, ukuran, bentuk 

dan distribusi 

Sumber : Analisa peneliti, 2013 

b. Variabel Tergantung 

Variabel tergantung atau variabel pengaruh dari penelitian ini adalah 

Karakter Visual Kawasan. Karakter visual kawasan ini dinilai 

berdasarkan Grand Theory yang di gunakan (Smardon, 1986) dan 

kaitan visual kawasan pecinan. 

 

Tabel 3.2  Variabel Tergantung Karakter Visual Pecinan 
 

Indikator Keterangan 

Dominasi Berupa elemen yang cukup menonjol dan kontras 

pada koridor Gang Warung 

Keragaman (diversity) Berupa keragaman visual, yakni terdapat beberapa 

elemen sebagai pendukung 

Kontinuitas (continuity) Berupa kesinambungan secara visual pada penggal 

Gang Warung ini 
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Kepaduan (intacness) Keterpaduan antara activity support dengan elemen 

eksterior lainnya 

Kesatuan (unity) Berupa kesesuaian antar elemen secara visual 

Sequens (sequence) Berupa penataan unit visual yang mengarah ke suatu 

hal/ hierarki 

Keunikan (uniqueness) Berupa karakter visual yang tidak ada pada 

lingkungan lain 

Keindahan (vividness) Berupa tampilan yang berkesan yang dibentuk oleh 

adanya elemen visual yang menonjol dan menarik 

Karakter Bangunan Berupa kekhasan bentuk dan massa bangunan (antar 

bangunan) 

Karakter Lingkungan Berupa kekhasan visual yang selaras dengan struktur 

elemen kota 

Integrasi Karakter 

bangunan dan 

lingkungan 

Berupa kaitan dan hubungan secara visual kekhasan 

antar bangunan dan kekhasan visual lingkungan  

Sumber : Analisa peneliti, 2013 

 

Tabel 3.3  Variabel Penelitian 

Sumber : analisa peneliti, 2013 

 

 

 

Variabel Penelitian 

Pengaruh 

(Independent Variable) 

Terpengaruh 

(Dependent Variable) 

Activity Support  (malam hari) 

 Arah dan Jarak Pandang 

 Kondisi Lingkungan sekitar 

 Material dan Kulit Bangunan 

 Detail Arsitektural 

 Pencahayaan 

Karakter Visual 

 Dominasi 

 Keragaman 

 Kontinuitas 

 Kepaduan 

 Kesatuan 

 Sequens 

 Keunikan 

 Keindahan 

 Karakter Bangunan 

 Karakter Lingkungan 

 Integrasi Karakter bangunan 
dan lingkungan 
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3.4. Konsep Operasional 

Konsep operasional digunakan sebagai pembatas parameter atau 

indikator yang diinginkan peneliti dalam penelitian. Sehingga apapun variabel 

penelitiannya, semua hanya muncul dari konsep tersebut (Bungin, 2005). 

Konsep operasional variabel dapat dibuat lebih detail dan bahkan dimensi 

yang berbeda-beda, tergantung bagaimana konsepnya. Variabel harus 

dijelaskan apa saya parameter yang digunakan agar dapat diukur 

variabelnya. Konsep variabel muncul berawal dari konsep sebelumnya, maka 

operasional konsep, variabel, indikator variabel, skala pengukuran 

operasionalnya diharapkan tidak menyimpang dari teori dan konsep yang 

menjadi sumbernya. Variabel penelitian tersebut adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABEL BEBAS 

ACTIVITY SUPPORT 

VARIABEL TERIKAT 

KARAKTER VISUAL 

(X) (Y) 

 Arah dan Jarak 
Pandang 

 Kondisi Lingkungan 
sekitar 

 Material dan Kulit 
Bangunan 

 Detail Arsitektural 

 Pencahayaan 

 Dominasi 

 Keragaman 

 Kontinuitas 

 Kepaduan 

 Kesatuan 

 Sequens 

 Keunikan 

 Keindahan 

 Karakter 
Bangunan 

 Karakter 
Lingkungan 

 Integrasi Karakter 
bangunan dan 
lingkungan 

 

Gambar 3.4  Bagan Variabel Penelitian 
Sumber : Peneliti, 2013 
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Tabel 3.5  Konsep Operasional 

 
VARIABEL SUB VARIABEL INDIKATOR KETERANGAN 

A
C

T
IV

IT
Y

 S
U

P
P

O
R

T
 

Arah dan Jarak 
Pandang 

Bentuk Penataan  

Jarak Pandang 
pengunjung 

Gerobak, Kios, Tenda dan tempat makan 

Jarak antar kios dan jarak antar tempat 
makan 

Kondisi Lingkungan 
sekitar 

Skala bangunan dan 
bazaar malam  

Proporsi bazaar dan 
pengunjung 

Kios, tenda dengan bangunan setempat  

 

Jalan sirkulasi pengunjung 

Material dan Kulit 
Bangunan 
(tenda/ kios) 

Tenda Besi terbuka 

Tenda Besi tertutup 

Tanpa tenda /terbuka 

Mobil atau 
Kendaraan 

Tersusun dari material rakitan besi dan 
dibiarkan terlihat dari luar 

Tersusun dari material rakitan besi dan diberi 
penutup 

Tersusun dari material yang menggunakan 
meja saja sebagai display 

Media promosi dan display produknya 

menggunakan mobil atau kendaraan 

Detail Arsitektural Bangunan 

Tenda,Kios 

Ornamen pada bangunan 

Ornamen pada tenda/kios 

Pencahayaan 

Bangunan 

 

Tenda,Kios 

 

Jalan 

Bentuk dan ukuran pencahayaan pada 
bangunan 

 

Bentuk dan ukuran pencahayaan pada 
tenda/kios 

 

Bentuk dan ukuran pencahayaan pada jalan 
sirkulasi 

K
A

R
A

K
T

E
R

  
V

IS
U

A
L

 

Dominasi 
Elemen dominan 

Adanya Klenteng 

Gate Kawasan Pecinan 

Keragaman 

Variatif bentuk  

Keragaman bentuk ornamen 

Keragaman bentuk activity support 

Dominasi warna pada activity support  

Kontinuitas 
Pengulangan bentuk 
yang sama 

Pengulangan bentuk kios/tenda yang sama 

Pengulangan ornamen yang sama 

Kepaduan Bentuk kios/tenda 

 

Bentuk activity support dengan 

bangunan/lingkungan (persegi/panjang) 
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Warna  Bentuk kios/tenda 

Warna activity support dengan 

bangunan/lingkungan (senada/kontras)  

Kesatuan 
Selaras dengan 
lingkungan 

Bentuk ornamen selaras dengan lingkungan 

Bentuk kios/tenda selaras dengan lingkungan 

Sequens 
Pengarahan 
Penataan 

Arah penataan kios/tenda 

 

Keunikan 
Keunikan bentuk 
elemen 

 

Bentuk yang menarik dari kios/tenda dalam 
bazaar 

Bentuk activity support yang unik dalam 

mengenali lingkungan 

Keindahan 
Kesan yang 
ditimbulkan  

Adanya elemen yang menarik 

Adanya elemen yang menonjol 

Karakter Bangunan 

Kekhasan bentuk 
dan massa 

Kekhasan bentuk bangunan 

Kekhasan tenda,kios atau tempat makan 

Kekhasan ornamen yang ada 

Karakter 
Lingkungan 

Kekhasan 
lingkungan 

Kekhasan dengan kawasan pecinan 

Integrasi Karakter 
bangunan dan 
lingkungan 

Hubungan visual 
antar bangunan 
dengan lingkungan 

Ada keterkaitan antara kekhasan bangunan 
dengan kawasan pecinan 

Sumber : Peneliti, 2013 
 

3.5. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasimerupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang memiliki kualitas atau karakter yang diatur oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009). Dalam 

penelitian, populasi bertujuan untuk mengambil sampel yang nantinya 

menjadi sumber data di lapangan. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi (Sugiyono, 2009).  

Yang menjadi populasi berasal dari pengguna kawasan, yaitu 

masyarakat yang secara rutin melakukan aktivitas di lokasi penelitian, 

sehingga memiliki kesan mendalam terhadap lokasi penelitian yaitu di Gang 
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Warung. Didalamnya termasuk (1) Penghuni (Pemilik bangunan, penyewa 

stand, masyarakat yang beraktivitas seharian di lokasi), (2) Pengunjung 

(Masyarakat yang sering mengunjungi lokasi lokasi penelitian.) 

Dalam menentukan sampel yang representatif, harus dilakukan 

perhitungan secara pasti jumlah besaran sampel untuk populasi tertentu. Hal 

ini dilakukan untuk menghindari kesulitan karena populasi memiliki karakter 

yang sukar digambarkan.(Bungin, 2005) Setelah ditemukan jumlah sampel 

yang perlu diperhatikan yaitu teknik sampling yang digunakan untuk 

mengumpulkan data kuantitatif yaitu menggunakan teknik penarikan sampel 

probabilita. Teknik penarikan sampel probabilita ini menggunakan teknik 

random sampling. Sampel yang diambil harus mewakili populasi yang ada 

dan sampel diambil secara acak atau dinamakan random sampling dari 

populasi yang heterogen. Karena responden berasal dari latar belakang dan 

usia yang berbeda yang memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan 

jawaban dari pertanyaan kuisioner dan diharapkan dapat memberi jawaban 

yang heterogen. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang 

dianggap mengenal dan cukup mengetahui lokasi penelitian. Dalam 

penelitian ini ditentukan responden adalah penghuni (termasuk penyewa 

stand bazaar) dan pengunjung pada jalan Gang Warung. Responden 

dibatasi dalam usia 15-59 tahun, yakni usia yang dianggap dapat memahami 

maksud dari pertanyaan yang diajukan peneliti. Penghuni disini adalah 

pemilik rumah atau bangunan atau yang biasa beraktivitas berada di wilayah 

penelitian yang merasakan dampak langsung dari fenomena yang terjadi. 

Sedangkan pengunjung adalah masyarakat yang mengunjungi, melintasi, 
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berbelanja bahwakn berwisata di lokasi penelitian. Yang diharapkan memiliki 

pandangan lain mengenai kegiatan sejenis. 

 

Tabel 3.6  Responden Penelitian 
 

No. Jenis Responden Jumlah 

1. Penghuni (Pemilik bangunan, masyarakat yang 

beraktivitas seharian di lokasi) 

30 

2. Pengunjung (Masyarakat yang sering 

mengunjungi atau melintasi lokasi, berbelanja 

atau makan di bazaar malam Semawis) 

30 

Jumlah  60 

Sumber : Analisis Penyusun, 2013 

 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

3.6.1. Proses Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel yang ada dalam Grand 

Theory yang digunakan. Data dikumpulkan oleh sampel yang sudah ada 

sebelumnya, kemudian sampel tersebut terdiri dari sekumpulan unit analisis 

sebagai sasaran penelitian (berupa indikator dan parameter). 

3.6.2. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian dilakukan dengan metode 

tertentu sesuai dengan tujuannya. Data-data tersebut dibagi berdasarkan 

cara memperoleh, yaitu: 

a. Data dan Informasi Primer 

Data ini diperoleh langsung dari obyek penelitian dari subyek penelitian 

(responden) yang berupa jawaban dari berbagai daftar pertanyaan dalam 

kuesioner yang diajukan kepada pengguna maupun penghuni dan pemilik 

bangunan di Gang Warung, didukung wawancara untuk melengkapi 
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kebutuhan data dan informasi serta pengambilan gambar berupa foto pada 

saat siang, malam hari dan hari-hari kegiatan Waroeng Semawis. 

1.) Observasi 

Yang dimaksud dengan observasi adalah studi yang disengaja dan 

pengamatan langsung pada lapangan terhadap hal-hal fisik keruangan 

maupun setting fisik kawasan yang bersifat sistematis. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui kondisi kawasan yang sebenarnya mengenai potensi dan 

kelemahan yang dimiliki kawasan. (Muhadjir, 1999) Metode observasi 

dilakukan untuk mengetahui karakter visual dari kawasan Pecinan yang 

ditinjau dari segi fisik maupun non fisik, dan mengetahui pengaruh kegiatan 

activity support yang timbul pada siang dan malam hari. 

2.) Teknik Kuesioner (Angket) 

Angket (Kuesioner) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberi seperangkat pertanyaan tertulis dan menyerahkan berupa daftar 

untuk diisi oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan 

tanggapan (respon) atas-atau, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan. Untuk dapat menggunakan teknik ini, disyaratkan responden harus 

memiliki tingkat pendidikan yang memadai, kalaupun tidak maka dalam 

menjawab pertanyaan tersebut harus didampingi/dipandu untuk menjelaskan 

apa yang dimaksud dalam pertanyaan tersebut.(Muhadjir, 2009) 

Peneliti akan menggunakan jenis angket semi terbuka dalam penelitian 

ini, yang didukung dengan wawancara untuk crosscheck mengenai jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan dalam angket yang kurang dipahami responden. 
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b. Data dan Informasi Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan jalan mengambil data atau informasi 

yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau instansi terkait, misalnya kantor 

kelurahan, kecamatan, BPS (Badan Pusat Statistik), DTK (Dinas Tata Kota), 

Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Dinas Pasar, Dinas 

Pariwisata dan lain-lain yang dianggap perlu, serta narasumber tertentu dan 

data yang diperoleh bisa berupa data statistik, peta, laporan-laporan serta 

dokumen. 

 

3.7. Alat Pengumpulan Data 

Alat bantu yang akan digunakan dalam proses penelitian oleh peneliti 

antara lain kuesioner, yakni berisi variabel operasional, faktor fisik dan non 

fisik. Sedangkan instrumen penelitian yang utama adalah manusia, yakni 

sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis sekaligus 

menyimpulkan hasil penelitian. Selain itu juga dibantu instrumen seperti : 

1. Kamera, untuk mengabadikan gambar dari suatu peristiwa menarik 

sesuai dengan tujuan penelitian dengan perbedaan waktu siang dan 

malam  

2. Kertas dan alat tulis, sebagai alat pencatat jawaban atau alat pencatat 

kejadian atau fenomena – fenomena yang menarik di lapangan. 

3. Peta lokasi penelitian 

4. Alat pengukur atau meteran 
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3.8.  Validitas dan Realibilitas Alat Ukur 

Untuk mengetahui apakah butir pertanyaan yang mewakili variabel di dalam 

kuisioner sudah valid atau belum, harus dilakukan suatu uji unutk 

mengetahui yang dinamakan uji validitas dan realibilitas. 

a. Uji validitas  

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuisioner (Gozali, 2011). Data yang valid adalah data yang tidak berbeda 

antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya  pada 

objek penelitian. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara 

data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian. Menurut Sugiyono (2009), valid berarti instrumen tersebut dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Uji validitas dilakukan dengan menghitung skor masing-masing 

pertanyaan atau pernyataan atau “r” hitung, kemudian membandingkan skor 

masing-masing pertanyaan atau pernyataan dengan nilai “r” tabel atau skor 

total nilai tabel. Menurut Sugiyono (2009) dasar pengambilan keputusan 

pada uji validitas berdasarkan teknik korelasi product moment (pearson) 

adalah : 

 jika rhitung > rkritis (0.3) maka butir instrumen dianggap valid  

 jika rhitung > rkritis (0.3) maka butir instrumen dianggap tidak valid 

(invalid), sehingga instrument tidak dapat digunakan dalam 

penelitian. 

b. Uji Reliabilitas 

Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi berarti pengukuran yang 

menghasilkan data yang reliabel. Menurut Azwar (2007), realibilitas adalah 
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indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya. 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Alpha Cronbach, 

semakin besar koefisien reliabilitasnya maka semakin kecil kesalahan 

pengukuran dan semakin reliabel alat ukurnya, dan sebaliknya, semakin kecil 

koefisien reliabilitasnya maka semakin besar kesalahan pengukuran dan alat 

ukur semakin tidak reliabel. 

 

3.9. Metode Analisa Data 

Analisa data dilakukan secara kuantitatif. Hasil pengukuran di lapangan 

yang diperoleh kemudian diolah untuk mendapat dimensi tempat dimana 

digunakan sebagai tempat kegiatan jual beli dengan bentuk bazaar malam. 

Disamping itu pengukuran juga dilakukan pada besaran Activity Support 

yang berada di depan bangunan. Hal yang sama juga dilakukan pengukuran 

luas Activity Support yang menggunakan jalur pedestrian serta proporsi 

antara jalur pejalan kaki dengan tempat makan. 

Dari perhitungan tersebut diperoleh data : 

 Persentase pengaruh Activity Support terhadap fasade bangunan 

 Persentase pengaruh Activity Support terhadap jalur pergerakan yang 

meliputi jalan dan jalur pedestrian. 

3.9.1. Analisis Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2009), analisis deskriptif digunakan untuk 

menganilisis data, yakni dengan cara menggambarkan data yang terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa ada maksud membuat kesimpulan secara umum 

atau generalisasi.  

Hasil dari analisis deskriptif ini hanya digunakan menjelaskan hasil 

temuan dari analisis analisis yang telah dilakukan. Fungsi analisis deskriptif 
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adalah untuk menganalisa data pribadi maupun latar belakang dari 

responden dalam bentuk prosentase serta menggambarkan pendapat 

responden terhadap suatu variabel operasional.(Hartono, 2008) 

 

3.9.2. Analisis Regresi 

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh activity 

support terhadap karakter visual kawasan pecinan dalah teknik analisis 

regresi linear sederhana. Menurut Gozali (2011), analisis regresi linear 

sederhana atau analisis regresi tunggal merupakan teknik analisis yang 

mencari hubungan fungsional antara satu variabel terikat dengan satu 

variabel bebas. Sebelum melakukan uji regresi, dilakukan uji normalitas yang 

dilakukan untuk mengetahui variabel dan dicari hubungan fungsionalnya 

sehingga mempunyai data yang berdistribusi normal, sebagai syarat 

penggunaan analisis regresi linear sederhana. Setelah uji normalitas dan 

hasilnya menunjukkan bahwa data menunjukkan dapat terdistribusi secara 

normal kemudian data tersebut dapat digunakan dalam analisa regresi untuk 

mencari pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Rancangan uji regresi bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel 

x (x1, x2, x3, x....dst) terhadap variabel y. Pada uji regresi dilakukan dengan 

beberapa tahapan uji yakni Uji  Koefisien Determinasi, Uji Signifikansi 

Simultan/uji Statistik F (ANOVA) dan Uji Signifikansi T. Berikut tabel 

instrumen penelitian ini: 
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Tabel 3.7 Instrumen Penelitian 

VARIABEL 
SUB 

VARIABEL 
INDIKATOR Parameter 

Cara 
Perolehan 

Data 

Tolak 
Ukur 

Variabel Bebas : Activity Support 

A
C

T
IV

IT
Y

 S
U

P
P

O
R

T
 

Arah dan 
Jarak 
Pandang Bentuk 

Penataan  
 

1. Penataan Gerobak, 
Kios, Tenda menarik  

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

2. Penataan tempat 
makan menarik 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

Jarak 
Pandang 
pengunjung 

3. Jarak antar kios 
proporsional (pas)  

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

4. Jarak antar tempat 
makan proporsional 
(pas) 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

 

Kondisi 
Lingkungan 
sekitar 

Skala 
bangunan 
dan bazaar 
malam  
 

5. Skala bangunan 
dengan tenda  
proporsional (pas) 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

Proporsi 
bazaar dan 
pengunjung 

6. Jalan sirkulasi cukup 
luas bagi 
pengunjung 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

 

Material 
dan Kulit 
Bangunan 
(tenda/ 
kios) 

Tenda Besi 
terbuka 
 

7. Kios tenda yang 
terbuat dari besi dan 
terbuka terlihat lebih 
menarik 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

Tenda Besi 
tertutup 
 

8. Kios tenda yang 
terbuat dari besi dan 
tertutup terlihat lebih 
menarik 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

Tanpa tenda 
 

9. Kios tanpa  tenda 
dan terbuka terlihat 
lebih menarik 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

 
Mobil/ 
lainnya 

10. Kios yang 
menggunakan mobil 
atau kendaraan lebih 
menarik 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

 

Detail 
Arsitektural Bangunan 

 

11. Terdapat Ornamen 
yang pada 
bangunan 

 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

Tenda,Kios 
12. Terdapat Ornamen 

pada tenda/kios 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 
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Pencahaya
an 

Bangunan 
 
 

13. Bentuk 
pencahayaan 
bangunan menarik  

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

14. Ukuran 
pencahayaan pada 
bangunan 
memadahi 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

Tenda,Kios 
 

15. Bentuk 
pencahayaan pada 
tenda/kios menarik 
 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

16. Ukuran 
pencahayaan pada 
tenda/kios 
memadahi 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

 
Jalan 

17. Bentuk 
pencahayaan pada 
jalan sirkulasi 
menarik 
 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

18. Ukuran 
pencahayaan pada 
jalan sirkulasi 
memadahi 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

K
A

R
A

K
T

E
R

  
V

IS
U

A
L

 

Dominasi Elemen 
dominan 
 

19. Terdapat Klenteng 
yang dominan 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

Elemen 
Penanda 

20. Terdapat pintu 
masuk Kawasan 
Pecinan yang 
menarik 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

Keragaman 

Variatif 
bentuk  

21. Keragaman bentuk 
ornamen pada 
kegiatan Waroeng 
Semawis 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

22. Keragaman bentuk 
kegiatan Waroeng 
Semawis 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

23. Dominasi warna 
merah dan kuning 
pada Waroeng 
Semawis 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

Kontinuitas 

Pengulangan 
bentuk yang 
sama 

24. Pengulangan bentuk 
kios/tenda tampak 
menarik 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

25. Pengulangan 
ornamen pada 
bangunan tampak 
menarik 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

Kepaduan 

Bentuk 
kios/tenda 
 
 

26. Bentuk  kegiatan 
Waroeng Semawis 
dengan 
bangunan/lingkunga
n (persegi/panjang) 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 
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27. Bentuk kios/tenda 
selaras dengan 
lingkungan 

Observasi, 
Kuesioner 

Skala 
Likert 1-5 

 
Observasi, 
Kuesioner 

 
Skala 
Likert 1-5 

Warna 

28. Dominasi warna 
warna pada kegiatan 
Waroeng Semawis 
dengan 
bangunan/lingkunga
n (senada/kontras)  

 

Kesatuan 

Selaras 
dengan 
lingkungan 

29. Bentuk ornamen 
selaras dengan 
lingkungan 

 
Observasi, 
Kuesioner 

 
Skala 
Likert 1-5 

30. Bentuk kios/tenda 
selaras dengan 
lingkungan 

 
Observasi, 
Kuesioner 

 
Skala 
Likert 1-5 

Sequens 
Pengarahan 
Penataan 

31. Penataan kios/tenda 
searah dengan jalan 

 
Observasi, 
Kuesioner 

 
Skala 
Likert 1-5 

Keunikan 

Keunikan 
bentuk 
elemen 
 

32. Bentuk yang 
menarik dari 
kios/tenda dalam 
bazaar 

 
Observasi, 
Kuesioner 

 
Skala 
Likert 1-5 

33. Bentuk activity 
support yang unik 
dalam mengenali 
lingkungan 

 
Observasi, 
Kuesioner 

 
Skala 
Likert 1-5 

Keindahan 

Kesan yang 
ditimbulkan  

34. Adanya elemen 
yang menarik 

 

 
Observasi, 
Kuesioner 

 
Skala 
Likert 1-5 

35. Adanya elemen 
yang menonjol 

 
Observasi, 
Kuesioner 

 
Skala 
Likert 1-5 

Karakter 
Bangunan 

Kekhasan 
bentuk dan 
massa 

36. Kekhasan bentuk 
bangunan di Gang 
Warung 

 
Observasi, 
Kuesioner 

 
Skala 
Likert 1-5 

37. Kekhasan tenda,kios 
atau tempat makan 
Waroeng Semawis 

 
Observasi, 
Kuesioner 

 
Skala 
Likert 1-5 

38. Kekhasan ornamen 
yang ada di Gang 
Warung 

 
Observasi, 
Kuesioner 

 
Skala 
Likert 1-5 

Karakter 
Lingkungan Kekhasan 

lingkungan 

39. Kekhasan kegiatan 
Waroeng Semawis 
dengan kawasan 
pecinan 

 
Observasi, 
Kuesioner 

 
Skala 
Likert 1-5 
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Integrasi 
Karakter 
bangunan 
dan 
lingkungan 

Hubungan 
visual antar 
bangunan 
dengan 
lingkungan 

40. Ada keterkaitan 
antara kekhasan 
bangunan dengan 
kawasan pecinan 

 
Observasi, 
Kuesioner 

 
Skala 
Likert 1-5 

 

3.10.  Teknik Penyajian Data dan Informasi 

Data dan informasi yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini akan 

disajikan peneliti dalam bentuk: 

a. Secara deskriptif untuk data-data yang berkaitan dengan gambaran umum 

lokasi studi, seperti jenis dan bentuk activity support yang ada, tampilan 

activity support dan tampak visual kawasan Pecinan 

b. Tabulasi untuk data angka dan rangkuman potensi maupun masalah yang 

spesifik. 

c. Peta  tematik dan skalatis untuk mendukung data deskriptif. 

d. Foto, kebutuhan analisis visual. 

 

3.11. Teknik Eksplanasi / pemaknaan 

Setelah didapatkan temuan penelitian dalam analisis statistik, selanjutnya akan 

dilakukan proses pemaknaan. Pemaknaan atau interprestasi artinya memberi makna 

kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai 

konsep (Nasution, 1988). Menurut Haryadi (1995), pemaknaan adalah suatu upaya 

memahami atau menjelaskan suatu kejadian dengan memasukkan unsur – unsur 

subyektivitas peneliti. Menurut Muhadjir (1989), pemaknaan adalah kemampuan 

mencari arti di balik yang tersurat, yang tersurat mungkin empirik sensual, dicari 

makna logik atau etiknya. Jika tidak dapat mengadakan pemaknaan dan hanya 

menyajikan data deskriptif saja, maka sebenarnya penelitian itu sia – sia saja dan 

tidak memenuhi harapan. Peneliti harus berani berpikir pada taraf yang melampaui 



60 
 

 

deskripsi belaka dan harus berani berspekulasi untuk mengemukakan makna 

penelitiannya. 

Membuat kesimpulan bagi rasionalisme tidak sekedar menyajikan hasil analisis 

fragmentarik, tetapi menyajikan sesuatu yang dapat menjadi bagian penting, dan 

semuanya itu mengarah untuk membangun suatu tesis baru atau lebih jauh lagi 

membangun teori baru. Membuat kesimpulan bagi rasionalisme perlu mengarah ke 

membangun suatu teori baru. Teori dalam bentuk verbal tidak berbeda dari suatu 

pendapat yang diharapkan mampu mewadahi semua kasus empirik yang relevan. 

(Muhadjir, 1989).  

 


