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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Permukiman merupakan suatu kelompok rumah hunian pada suatu areal atau wilayah 

berserta prasarana yang ada di dalamnya. Bentuk permukiman dapat berupa kelompok rumah, 

kampung, atau wilayah permukiman yang luas (Sadyohutomo, 2008). Perumahan berkelanjutan 

(sustainable housing) adalah salah satu kebijakan publik yang paling penting yang mempengaruhi 

pembangunan kota berkelanjutan dalam sektor permukiman (Tosics, 2004). Sebagai unit terkecil dari 

sebuah kota, pengembangan pemukiman layak huni sangat penting dalam mendorong pembentukan 

kota yang berkelanjutan (Setijanti, et al., 2015) . Pembangunan permukiman pada dasarnya penting 

untuk berkelanjutan mengingat ketersediaan sumberdaya yang terbatas. Prioritas keberlanjutan 

permukiman perkotaan yaitu tidak merusak ekosistem lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam 

(Puspita & Yuliastuti, 2013). 

Lingkungan permukiman yang berkelanjutan juga merupakan salah satu indikator utama 

smart city yang digagas oleh Boyd Cohen yang di dalamnya aspek lingkungan termasuk ke dalam 

indikator Smart Environment yang berarti lingkungan harus bisa memberikan kenyamanan, 

keberlanjutan sumberdaya, keindahan fisik maupun non-fisik bagi masyarakat dan publik. 

Permukiman berkelanjutan juga merupakan salah satu tujuan dari 17 tujuan umum Suistanable 

Development Goals (SDGs). Pada 25-27 September 2015 dunia menyepakati 17 program 

pembangunan berkelanjutan atau Suistanable Development Goals (SDGs). Secara garis besar, 17 

tujuan SDGs dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan 

ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan pemerintahan. Tujuan SDGs pada pilar 

pembangunan lingkungan hidup antara lain memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik, 

mencapai akses universal ke air dan sanitasi, menjamin energi yang berkelanjutan, memastikan pola 

konsumsi dan produksi berkelanjutan, mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan 

dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, mengelola ekosistem yang 

berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Adapun tujuan SDGs nomor 

sebelas adalah “Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan 

berkelanjutan“, salah satu strateginya adalah dengan pembangunan kota hijau yang berketahanan 

iklim dan bencana.   

Perkembangan perkotaan yang semakin pesat menyebabkan pembangunan mengabaikan 

aspek lingkungan. Pengembangan kawasan perumahan dan atau permukiman harus mematuhi 

peraturan pembangunan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (Widodo, et al., 
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2015). Menurunnya kualitas lingkungan seperti volume timbunan sampah yang tinggi, pencemaran 

limbah dan air bersih, tercemarnya air tanah, dan penurunan kualitas udara dapat menimbulkan 

dampak yang lebih serius jika tidak dikelola secara benar dan berkelanjutan. Lingkungan merupakan 

aspek utama dalam penataan ruang, sehingga perhatian terhadap lingkungan merupakan aspek yang 

paling utama. Salah satu konsep permukiman yang mendukung keberlanjutan aspek lingkungan 

adalah permukiman eco-village atau permukiman berwawasan lingkungan. Eco-village merupakan 

pembangunan kawasan yang mempertimbangkan pencapaian kualitas individu, keluarga, 

masyarakat, serta kualitas lingkungan alam yang berkelanjutan. Konsep permukiman eco-village ini 

secara konseptual sama dengan kampung hijau sehingga selanjutnya secara istilah dapat disebut 

‘kampung hijau’. Konsep kampung hijau merupakan permukiman berwawasan lingkungan. Konsep 

tersebut berusaha mempertahankan aspek lingkungan di tengah pembangunan perkotaan yang pesat. 

Kampung hijau merupakan permukiman dengan prinsip yang berusaha mengintegrasikan kelestarian 

lingkungan melalui aspek ekologi berupa bangunan ramah lingkungan, produksi hijau, energi 

alternatif, pengolahan limbah dan sampah serta tetap mengedepankan dimensi sosial masyarakat dan 

ekonomi (Network, Global Eco-village, 1994). 

Berdasarkan Visi Misi DKI Jakarta tahun 2017-2022 disebutkan bahwa salah satu misi 

adalah menata kota sesuai perubahan zaman untuk mendukung kemajuan ekonomi, keberlangsungan 

lingkungan, dan kehidupan sosial budaya warga. Program kerja di bidang penataan kota salah 

satunya adalah membangun dan merevitalisasi kawasan permukiman padat penduduk sesuai kearifan 

lokal, terintegrasi dengan pembangunan sarana taman, tempat olahraga, dan pengelolaan sanitasi 

masyarakat. Pemerintah DKI Jakarta juga melakukan upaya penghijauan, khususnya di pemukiman 

melalui program Kampung Hijau. Terdapat beberapa kampung hijau di DKI Jakarta yang telah lama 

berkembang seperti Kampung Hijau Banjarsari dan Kampung Hijau Mampang, Jakarta Selatan. 

Salah satu kampung atau permukiman di DKI Jakarta yang juga berusaha mengedepankan 

aspek ekologi adalah Kampung Hijau Rawajati di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kampung 

Hijau Rawajati memiliki ciri khas sebagai kawasan permukiman penduduk padat di tengah kota yang 

masih memelihara suasana asri dan ramah lingkungan. Kampung Hijau Rawajati perlu didukung oleh 

kualitas lingkungan permukiman yang baik. Fungsi pengembangan kawasan yang cenderung 

mengarah kepada pusat kegiatan perkotaan turut mengancam keberlanjutan permukiman di kawasan 

ini. Kurangnya perawatan infrastruktur permukiman juga menyebabkan beberapa permasalahan 

lingkungan di Kampung Hijau Rawajati. Permasalahan ini dapat berdampak pada penurunan kualitas 

lingkungan dan keberlanjutan dari Kampung Rawajati.   

Penataan kampung hijau yang telah dilakukan memberikan banyak dampak pada kawasan 

tersebut. Perubahan fisik yang terjadi memberikan daya tarik tersendiri bagi kampung tersebut. 

Sehingga saat ini, Kampung Hijau Rawajati menjadi salah satu Ikon Kampung Hijau di Kota Jakarta 



3 

 

 

 

Selatan. Namun, untuk menjadikan kampung itu sebagai kampung yang berkelanjutan, masih banyak 

penataan yang harus dibenahi. Pengembangan yang dilakukan terhadap kampung hijau dapat 

dilakukan dengan melihat potensi fisik maupun non fisik yang dimiliki oleh Kampung Hijau 

Rawajati.  

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, perkembangan perkotaan 

yang semakin pesat dapat menyebabkan pembangunan mengabaikan aspek lingkungan. 

Permasalahan kompleks terus meningkat seiring dengan perkembangan Kota Jakarta. Menurunnya 

kualitas lingkungan permukiman menjadi isu yang terjadi di Kota Jakarta. Kota cenderung 

berkembang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, namun menurun secara ekologi. Kampung Hijau 

Rawajati berusaha mengedepankan aspek ekologi dan meningkatkan kualitas lingkungan pada 

wilayahnya. Kampung Rawajati sebagai kawasan permukiman perkotaan menerapkan konsep 

kampung hijau menuju permukiman berkelanjutan. Hal ini merupakan salah satu alasan bahwa lahan 

permukiman di Kampung Hijau Rawajati merupakan aset kota yang berharga. Kurangnya perawatan 

infrastruktur permukiman menyebabkan beberapa permasalahan lingkungan di Kampung Hijau 

Rawajati. Masalah ini dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan keberlanjutan 

permukiman kampung kota di masa yang akan datang.  

Akan tetapi, selain permasalahan yang muncul tersebut, Kampung Hijau Rawajati 

mempunyai beberapa potensi yang dapat digunakan untuk menunjang keberlanjutan kampung 

tersebut. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kampung yang beragam menjadi salah satu potensi 

yang dapat dikembangkan di kampung ini. Kampung selalu dicirikan sebagai sebuah komunitas 

dengan tingkat kebersamaan yang istimewa seperti dari cara hidup yang masih melakukan kegiatan 

gotong royong. Perubahan terhadap penataan kampung hijau juga merubah perilaku masyarakat 

setempat menjadi lebih baik. Masyarakat setempat turut membantu dalam melakukan pengelolaan 

Kampung Hijau Rawajati seperti membersihkan kampung, pengelolaan sampah, serta mengelola 

penunjang kegiatan permukiman lainnya. Heterogenitas sosial dan ekonomi dapat mendorong 

keberlanjutan kampung kota, karena masyarakat memiliki kegiatan ekonomi yang dapat melayani 

kebutuhan masyarakat itu sendiri dan juga melayani kebutuhan masyarakat di luar kampung yang 

dapat menjangkau pasar yang lebih luas dari kawasan permukiman mereka. Selain itu, potensi 

lingkungan juga menjadi salah satu hal yang dapat menunjang keberlanjutan kampung ini. 

Kondisi Kampung Hijau Rawajati yang terlihat hijau telah menginspirasi kampung-

kampung lainnya ntuk melakukan hal serupa kepada lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga saat 

ini banyak bermunculan kampung hijau lain seperti Kampung Hijau Rosela Mandiri di Kelurahan 

Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. 
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 Berdasarkan permasalahan di atas, apabila dilihat dengan kondisi yang ada saat ini, masih 

diperlukan pembenahan di Kampung Hijau Rawajati untuk lebih menunjang keberlanjutan kampung 

hijau yang ramah lingkungan. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian 

(research question) yang muncul adalah: Bagaimana kualitas Kampung Hijau Rawajati sebagai 

kampung ramah lingkungan setelah sekian tahun dalam menunjang keberlanjutannya?”, 

maka jawabannya akan menjadi fokus dalam studi ini. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Adapun tujuan dan tahapan atau sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kualitas Kampung Hijau Rawajati ditinjau 

dari konsep kampung ramah lingkungan yang berkelanjutan. 

1.3.2 Sasaran Penelitian 

Tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai dengan melakukan berbagai tahapan atau 

sasaran, maka sasaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi sosial masyarakat Kampung Hijau Rawajati 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi ekonomi masyarakat Kampung Hijau 

Rawajati. 

3. Mengidentifikasi dan menganalisis regulasi/kelembagaan di Kampung Hijau Rawajati. 

4. Mengidentifikasi dan menganalisis lingkungan permukiman ekologis kampung hijau di 

Kampung Hijau Rawajati. 

5. Menilai kualitas Kampung Hijau Rawajati ditinjau dari konsep kampung ramah 

lingkungan yang berkelanjutan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Studi yang dilakukan ini mengkaji beberapa aspek fisik dan non-fisik yang berkaitan 

dengan penilaian kualitas kampung hijau. Hal ini dilakukan untuk mengetahui potensi dan 

permasalahan yang dimiliki oleh Kampung Rawajati sebagai kampung hijau yang ramah lingkungan 

di Jakarta Selatan serta untuk menilai sejauh mana tingkat keberlanjutan dari kampung tersebut 

sebagai Kampung Hijau. Hasil dari kajian tersebut diharapakan dapat memberikan manfaat teoritis, 

yaitu untuk pengembangan keilmuan di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota khususnya mengenai 

contoh-contoh penerapan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) khususnya 

kampung hijau dan untuk menambah kajian ilmiah mengenai kualitas kampung hijau di DKI Jakarta 
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sebagai kampung ramah lingkungan yang berkelanjutan setelah sekian tahun berkembang dilihat dari 

aspek sosial, ekonomi, fisik, dan kelembagaan. Kampung Hijau Rawajati ini merupakan salah satu 

kampung yang memiliki karakteristik penduduk yang banyak terdapat pensiunan TNI-AD sehingga 

dapat menjadi ciri dari penelitian ini, karena tentu kualitas kampung dalam pencapaian keberlanjutan 

bisa dipengaruhi oleh warna/ciri kampung tersebut.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penilaian kualitas Kampung Hijau Rawajati merupakan faktor penting bagi keberhasilan 

dan keberlanjutan lingkungan permukiman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat khususnya bagi masyarakat dalam mengembangkan suatu konsep permukiman yang 

berwawasan lingkungan. Masyarakat dapat terus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, 

sosial dan ekonomi untuk menuju permukiman berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dan 

menciptakan kesejahteraan bagi penduduknya. Masyarakat sebagai aktor utama dalam penentu 

keberlanjutan permukiman diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungannya agar 

lingkungan permukiman tempat tinggal mereka dapat berkelanjutan pada masa yang akan datang. 

Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Jakarta Selatan. 

Manfaat yang diperoleh pihak pemerintah adalah berupa masukan terhadap kebijakan pemerintah 

terkait dengan pengembangan kampung hijau seperti pengembangan aspek fisik berupa prasarana 

lingkungan yang perlu diperbaiki dari Kampung Hijau Rawajati yang terkadang luput dari perhatian 

pemerintah. Selain itu juga dapat berupa masukan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan struktur 

organisasi dan kelembagaan pengelola kampung hijau. Hal tersebut juga tentunya disertai dengan 

kegiatan monitoring dan evaluasi agar terdapat batasan, sehingga pengembangan yang dilakukan 

tidak menyalahi aturan atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan. 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang dibahas dalam studi ini terdiri dari ruang lingkup materi yang 

menjelaskan secara general mengenai identifikasi yang dilakukan dan ruang lingkup wilayah yang 

membahas mengenai gambaran administrasi wilayah studi. 

1.5.1 Ruang Lingkup Materi 

Materi yang dibahas dalam penyusunan Penilaian Kualitas Kampung Hijau Rawajati 

Sebagai Kampung Ramah Lingkungan Yang Berkelanjutan ini meliputi: 

a. Kondisi sosial masyarakat Kampung Hijau Rawajati 

Meliputi interaksi sosial dan sense of community (rasa kebersamaan) masyarakat 

Kampung Hijau Rawajati.  

b. Kondisi perekonomian masyarakat Kampung Hijau Rawajati 

Meliputi mata pencaharian, tingkat pendapatan, pekerjaan sampingan, dan kegiatan 

usaha ramah lingkungan masyarakat Kampung Hijau Rawajati.  
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c. Regulasi/kelembagaan di Kampung Hijau Rawajati 

Meliputi bentuk keaktifan pemerintah kelurahan,keberadaan kelompok PKK, kelompok 

tarang taruna, kelompok-kelompok yang peduli penghijauan, dan program/kebijakan 

pemerintah terkait Kampung Hijau. 

d. Lingkungan permukiman ekologis kampung hijau di Kampung Hijau Rawajati 

Meliputi ketersediaan dan kondisi sarana prasarana, kualitas lingkungan fisik bangunan, 

dan pengelolaan ramah lingkungan yang dilakukan di Kampung Hijau Rawajati. 

e. Kualitas Kampung Hijau Rawajati ditinjau dari konsep kampung ramah lingkungan 

yang berkelanjutan 

Menilai sejauhmana kualitas Kampung Hijau Rawajati dalam mewujudkan kampung 

ramah lingkungan yang berkelanjutan. 

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah studi penelitian berada di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kotamadya 

Jakarta Selatan. Kampung Rawajati merupakan nama yang diberikan kepada Rukun Warga (RW) 

03, Kelurahan Rawajati. Kampung Rawajati merupakan salah satu RW dari 8 RW yang ada di 

Kelurahan Rawajati. Kampung Rawajati ini memiliki luas kurang lebih 12,5 hektar dan terdiri dari 

10 RT. Sebagian besar warga Kampung Rawajati merupakan daerah perumahan komplek Zeni TNI-

AD yang terdiri dari enam RT yaitu RT 02 sampai RT 07 dan sisanya merupakan daerah 

perkampungan atau perumahan umum sebanyak empat RT yaitu RT 01, 08, 09 dan 10. Secara 

administratif, Kampung Hijau Rawajati mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: (lihat 

Gambar I.1):  

sebelah Utara  : RW 01 dan RW 02 Kelurahan Rawajati; 

sebelah Timur  : Sungai Ciliwung; 

sebelah Selatan  : RW 06 Kelurahan Rawajati  (Perumahan Kalibata Indah), 

  Sungai Ciliwung; 

sebelah Barat  : RW 08 Kelurahan Rawajati (Komplek Perindustrian). 

Berikut adalah Peta Konstelasi Kampung Hijau Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta 

Selatan (lihat Gambar 1.1):
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Sumber : Bappeda Kota Jakarta, 2017 

 

Gambar 1. 1 

Konstelasi Kampung Hijau Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan
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Kampung Hijau Rawajati dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kampung Hijau Rawajati 

merupakan salah satu kampung kota yang berkembang dengan adanya kesadaran yang tumbuh dari 

masyarakat dan adanya bentuk partisipasi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk 

membuat lingkungan permukimannya menjadi lebih baik dengan menerapkan pengelolaan 

lingkungan berbasis masyarakat. Kampung Hijau Rawajati pernah mendapat juara I Daur Ulang 

Sampah Tingkat Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2003. Selain itu, pada tahun 2004 Kampung Hijau 

Rawajati mengikuti lomba RW Terbaik, Ketahanan Pangan, Produk Unggulan, Taman PKK, Taman 

Rumah Sederhana yang pada akhirnya mendapat juara 1 untuk tingkat DKI Jakarta secara 

keseluruhan. Kampung Rawajati pernah mendapat predikat RW terbaik di antara 2.900 RW di 

Provinsi DKI Jakarta dalam bidang ketertiban, kebersihan, penghijauan, dan keindahan. Kampung 

Hijau Rawajati juga menjadi juara II tingkat nasional untuk lingkungan bersih keluarga sehat dan 

terbaik, yang dinilai oleh tim penggerak PKK (Program Kesejahteraan Keluarga) Pusat pada tahun 

2005. Kampung Hijau Rawajati ditetapkan sebagai Kampung Agrowisata oleh Gubernur DKI Jakarta 

Sutiyoso pada tanggal 18 Juni 2005. Atraksi yang ada di Kampung Agrowisata ini bisa didapatkan 

dengan berkeliling kawasan Kampung Hijau Rawajati, melihat pemukiman warga yang asri, melihat 

kebun pembibitan taman lingkungan yang rimbun dan menyejukkan, melihat budidaya hidroponik 

dan aquaponik, mempelajari sistem pengelolaan Bank Sampah Rawajati, melihat hasil kerajinan dari 

daur ulang sampah Bank Sampah Rawajati, serta tentu saja mendapat berbagai bibit tanaman sebagai 

cenderamata. Wisatawan yang berkunjung ke Kampung Hijau Rawajati akan menjumpai ratusan 

jenis tanaman mulai dari tanaman obat, tanaman produktif hingga tanaman hias yang secara swadaya 

ditanam warga sebagai bukti komitmen mereka menciptakan lingkungan yang hijau. Kampung 

agrowisata yang diresmikan pada tahun 2005 ini pernah dikunjungi perwakilan 10 negara ASEAN 

dan dijadikan bahan percontohan bagi pelajar daerah. Kampung Hijau Rawajati juga mendapat 

penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2006 (Aprianto, 2008). Berikut 

adalah simbol peresmian Kampung Agrowisata Rawajati (lihat Gambar 1.2): 

 
         Sumber: Observasi Lapangan, 2017 

Gambar 1.2 

Simbol Peresmian Kampung Agrowisata Rawajati oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Berikut ini pada Gambar 1.3 merupakan kerangka pemikiran dari studi Kualitas Kampung 

Hijau Rawajati, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan: 

 
Sumber: Analisis Penyusun, 2017 

Gambar 1.3 

Kerangka Pikir Penelitian 
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1.7 Metodologi Penelitian 

Metodologi peneltian terdiri dari metode yang dilakukan dalam penelitian dan digunakan 

untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Selain itu, digunakan juga untuk mengolah data yang 

dilakukan terhadap data-data yang telah diperoleh. Hasil yang didapatkan disesuakan dengan apa 

yang dibutuhkan, sehingga mempermudah dalam setiap tahapan penelitian yang dilakukan. 

1.7.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kuantitatif. Metode 

deskriptif kuantitatif menekankan fenomena-fenomena objektif yang dikaji secara kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif yaitu melaksanakan penelitian dengan cara sistemik, terkontrol, empirik, dan 

kritis mengenai hipotesis terhadap suatu fenomena. Penelitian ini juga bekerja dengan angka 

sehingga data yang diperoleh berwujud angka (skor atau nilai, peringkat, atau frekuensi) yang 

dianalisis dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sifatnya 

spesifik, dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu mempengaruhi variabel lain 

(Cresswell, 2002). Langkah-langkah penelitian yang dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi 

masalah penelitian, mereview literatur, menetapkan tujuan penelitian, mengumpulkan data, 

menganalisa dan menginterpretasi data, serta melaporkan dan mengavaluasi penelitian. Data yang 

didapatkan melalui instrumen-instrumen penelitian yang digunakan, kemudian diolah dan disajikan 

dengan menggunakan angka-angka, kedalam bentuk tabel atau grafik tertentu. Diagram atau grafik 

bertujuan untuk merepresentasikan kondisi seperti apa yang sebenarnya terjadi di lapangan sebagai 

hasil dari penelitian yang sedang dilakukan. Lebih tepatnya adalah untuk mengetahui aspek fisik dan 

non-fisik berkaitan dengan kampung hijau yang dimiliki atau terdapat di Kampung Hijau Rawajati. 

Untuk menggambarkan informasi mengenai kondisi yang telah diperoleh, disertakan dokumentasi 

berupa gambar ataupun gambar bergerak. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan sifat penelitian ilmiah yang deskriptif yaitu didukung 

berdasarkan fakta-fakta aktual di lapangan dalam menjelaskan fenomena yang akan diteliti. 

Penggunaan fakta-fakta aktual tidak hanya terbatas dalam penggambaran fenomena yang sedang 

berlangsung yang akan diteliti, namun juga secara berlanjut dalam melakukan analisis terhadap 

masing-masing variabel. Analisis kuantitatif berfungsi untuk menganalisis variabel-variabel yang 

digunakan yang berbentuk perhitungan statistik, sedangkan analisis deskriptif berfungsi untuk 

mendeskripsikan hasil perhitungan statistik dan mendeskripsikan kondisi riel yang berada di 

lapangan, baik mengenai kondisi lingkungan permukiman, upaya peningkatan kualitas permukiman, 

dan bentuk kepedulian masyarakat setempat.  

Penelitian ini mengkaji mengenai penilaian kualitas kampung hijau Rawajati sebagai 

kampung ramah lingkungan yang berkelanjutan. Untuk mengungkapkan hubungan antara beberapa 

hal yaitu kualitas lingkungan fisik dan kualitas sosial ekonomi terhadap keberlanjutan permukiman. 
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Keberlanjutan kampung akan digali berdasarkan berbagai variabel dan utamanya akan dirinci 

berdasarkan karakteristik dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan lingkungan permukiman di 

Kampung Hijau Rawajati, Jakarta Selatan. 

1.7.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penjelasan dari substansi penelitian. Penelitian ini bertujuan 

untuk menilai kualitas Kampung Hijau Rawajati ditinjau dari konsep kampung ramah lingkungan 

yang berkelanjutan. Untuk menjelaskan fokus penelitian, substansi penelitian akan dijelaskan pada 

tabel I.1 berikut: 

Tabel I.1 

DEFINISI OPERASIONAL 

 

Substansi Definisi Operasional 

Pembangunan 

berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai suatu 

pembangunan yang memperhatikan tiga aspek yaitu aspek sosial, 

aspek ekonomi, dan aspek lingkungan (fisik). Pembangunan 

berkelanjutan pada dasarnya merupakan pembangunan yang dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi kemampuan 

generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.  

Keberlanjutan 

permukiman 

Permukiman yang berkelanjutan merupakan permukiman yang 

memiliki hubungan sosial masyarakat yang erat (guyub), 

perekonomian yang kuat, dan lingkungan fisik yang baik. 

Kampung Kota Kamus Tata Ruang mendefinisikan kampung kota sebagai kelompok 

perumahan informal yang berada di kota dengan karakteristik 

kepadatan penduduk yang tinggi, kurangnya sarana dan prasarana, 

tidak memiliki luasan tertentu, sehingga mungkin lebih dari satu 

kelurahan. 

Kampung Hijau Kampung hijau merupakan permukiman dengan prinsip yang 

berusaha mengintegrasikan kelestarian lingkungan melalui aspek 

ekologi, serta tetap mengedepankan dimensi sosial masyarakat dan 

ekonomi. Kampung hijau merupakan salah satu cara mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan dengan pelestarian fungsi pada 

komponen lingkungan (biotik, abiotik, maupun komponen sosial 

ekonomi dan budaya serta kesehatan masyarakat).  
Sumber: Analisis Penyusun, 2017 

 

 Dari definisi operasional di atas, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

substansi penelitian ini. Selain itu, definisi operasional juga dapat memberi batasan fokus yang jelas 

terhadap substansi penelitian. 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara memperoleh kebutuhan informasi untuk analisis 

dan pengambilan keputusan (Kusmayadi, Statistika Pariwisata Deskriptif, 2004). Pengumpulan data 

adalah prosedur sistematik untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Cara 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk memberikan informasi mengenai 

kualitas fisik serta kepedulian masyarakat untuk menilai kualitas lingkungan permukiman guna 
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mengetahui keberlanjutan permukiman di Kampung Hijau Rawajati. Pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui kuesioner, dan observasi 

lapangan, dan wawancara melalui sumber langsung yaitu masyarakat dan keadaan lapangan, selain 

itu juga data sekunder didapatkan melalui telaah dokumen yang didapat dari instansi terkait. Berikut 

merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini: 

 Pengumpulan data primer 

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah informasi langsung dari masyarakat serta 

dokumentasi langsung lapangan. Data tersebut mengenai kualitas sosial, kualitas ekonomi 

masyarakat, institusi/ kelembagaan, dan lingkungan permukiman ekologis guna mengetahui 

keberlanjutan permukiman di Kampung Hijau Rawajati. Metode yang dilakukan adalah dengan 

melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat di Kampung Hijau Rawajati dan wawancara 

kepada tokoh masyarakat dan organisasi untuk menguatkan jawaban kuesioner tertutup. Selain 

itu, observasi lapangan juga dilakukan guna mendapatkan informasi visual mengenai karakteristik 

permukiman. 

a. Kuesioner 

Kuesioner merupakan kumpulan beberapa pertanyaan yang terstruktur dan tertulis 

(Kusmayadi, 2004). Hasilnya berupa angka-angka, tabel-tabel, analisa statistik dan 

uraian serta kesimpulan hasil penelitian (Singarimbun & Effendi, 2008). Pertanyaan 

yang diajukan dalam kuesioner sangatlah terbatas, sehingga langsung mengarah kepada 

tujuan informasi yang ingin diperoleh. Jenis kuesioner yang terdapat pada penelitian ini 

yaitu kuesioner yang terdiri dari pertanyaan tertutup, dimana responden harus menjawab 

pertanyaan melalui jawaban yang sudah disiapkan (Kusmayadi & Sugiarto, 2000). 

Selanjutnya kuesioner ini akan dibagikan kepada masyarakat sesuai jumlah sampel 

untuk diisi. Kuesioner digunakan untuk mendapatkan data terkait empat variabel yang 

diteliti yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat, institusi/kelembagaan, dan lingkungan 

permukiman ekologis.  

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara untuk melengkapi dan 

menguatkan jawaban-jawaban kuesioner tertutup. Wawancara merupakan cara yang 

dilakukan untuk memeperoleh informasi selengkap mungkin dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung yang dilakukan pewawancara. Informasi yang dibutuhkan 

dapat berkaitan deangan masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang (Kusmayadi, 

Statistika Pariwisata Deskriptif, 2004). Dalam teknik ini, keberhasilan memperoleh data 

dan informasi bergantung pada kemampuan dalam melakukan wawancara. Kelebihan 

menggunakan teknik wawancara ini adalah banyak informasi yang diperoleh, 

sedangkan kekurangannya adalah memakan waktu dan tidak dapat dilakukan pada 
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responden dalam jumlah besar. Sehingga pertanyaan yang dibuat tidak menimbulkan 

jawaban yang bertele-tele dan pewawancara harus memiliki kemampuan mendengar 

dengan sabar, dapat melakukan interkasi dengan secara baik, dapat mengemas 

pertanyaan dengan baik, dan mampu menggali informasi sesuai dengan apa yang 

diharapkan (Jonathan, 2006). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini 

dilakukan peneliti dengan cara bertatap muka secara langsung kepada narasumber-

narasumber terkait dalam penelitian agar mendapatkan data-data atau informasi 

pendukung secara mendetail. Narasumber yang menjadi responden adalah perangkat 

Kelurahan Rawajati, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat di Kampung Hijau 

Rawajati, seperti ketua RW 03 Rawajati, ketua PKK, serta ketua kelembagaan yang ada 

di Kampung Rawajati. Pertanyaan dalam wawancara digunakan untuk mendapatkan 

data terkait kondisi dan peran kelembagaan atau institusi di Kampung Hijau Rawajati.  

b. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat kejadian secara sistematik, 

perilaku, obyek yang dilihat, serta hal lain yang diperlukan untuk diketahui. Pertama 

peneliti dapat mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk selanjutnya 

menyempitkan informasi tersebut sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian 

(Jonathan, 2006). Observasi lapangan dilakukan dengan mengdokumentasikan keadaan 

visual lokasi penelitian guna memperoleh informasi mengenai kondisi fisik 

permukiman meliputi kondisi sarana dan prasarana lingkungan, kondisi fisik 

perumahan, kondisi ruang terbuka, dan aktivitas masyarakat secara langsung. Hasil dari 

teknik pengumpulan ini berupa catatan maupun dokumentasi.  

 Pengumpulan data sekunder 

a. Telaah dokumen 

Telaah dokumen atau kajian dokumen merupakan teknik mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara mempelajari dokumen-dokumen secara sistematis yang dapat 

berupa surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis, kebijakan tertentu 

dan bahan-bahan tulisan lainnya (Sarwono, 2006). Teknik ini merupakan teknik 

pengumpulan data sekunder yang digunakan untuk melengkapi informasi yang 

dibutuhkan. Teknik ini dilakukan terhadap dokumen atau data monografi RW 03 seperti 

data geografis yang digunakan untuk mengetahui kondisi iklim dan morfologi, serta 

data demografi yang digunakan untuk mengetahui karakteristik penduduk di Kampung 

Hijau Rawajati. Selain itu dibutuhkan pula data yang dimiliki oleh beberapa instansi 

diantaranya adalah data dari Kecamatan, Kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan 

kajian literatur. 
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1.7.4 Teknik Sampling 

Penelitian ini memerlukan data-data yang dikumpulkan dari responden atau yang biasa 

disebut populasi sasaran di dalam penelitian. Pemilihan atau penentuan responden bergantung pada 

beberapa faktor, sehingga dalam suatu situasi penelitian dapat dilakukan dengan sensus ataupun 

sampling. Sensus dilakukan apabila seluruh anggota dalam populasi dikenai penelitian, sedangkan 

sampling dilakukan apabila terjadi keterbatasan waktu dan biaya, sehingga tidak semua anggota 

dalam populasi dikenai penelitian (Sudjana, 2005).   

Untuk menentukan ukuran sampel penelitian, perlu mengetahui beberapa strategi dalam 

menentukan ukuran sampel. Dasar penentuan kriteria ini yaitu kuesioner masing-masing satu orang 

pada setiap keluarga. Penentuan kriteria sampel ini juga bertujuan untuk mengurangi besar ukuran 

populasi sehingga menjadikan penelitian lebih efektif dan efisien. Adapun pengambilan jumlah 

sampel dengan menggunakan teknik pengambilan sampel dan formulasi menurut Rumus Slovin 

adalah sebagai berikut:: 

n =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

Keterangan: 

n = ukuran sampel yang dibutuhkan  

N = ukuran dari populasi yang akan diteliti 

e = margin error atau tingkat kesalahan yang masih bisa ditoleransi  

Dalam pengambilan sampel ini tingkat kesalahan yang digunakan adalah 10% dengan 

tingkat realibilitas sebesar 90%. Jumlah keseluruhan KK di Kampung Hijau Rawajati adalah 906 

KK. Berikut merupakan hasil jumlah sampel yang diperoleh melalui perhitungan sampel (Rumus 

Slovin) di atas:  

n =
906

1 + 906(0,1)2
 

n =
906

10,06
 

n = 90,059 ≈ 90 

 

Hasil yang didapat adalah 90,059 yang jika dibulatkan menjadi 90, sehingga jumlah responden yang 

menjadi sampel dalam populasi masyarakat setempat adalah sebanyak 90. 

 Teknik yang digunakan dalam mengambil sampel yaitu menggunakan metode proportional 

random sampling yaitu teknik pengambilan sampel untuk menyempurnakan penggunaan teknik 

sampel wilayah. Pemakaian metode tersebut untuk memperoleh sampel yang representatif, 

pengambilan subyek dari setiap wilayah ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya 

subyek dalam masing-masing wilayah (Sugiyono, 2012). Pada proses pemilihan responden 
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berikutnya jumlah sampel yang diambil secara proporsional berdasarkan jumlah populasi per RT. 

Untuk perhitungan sampel diambil dengan cara yaitu: 

 Satu kepala keluarga mewakili satu sampel 

 Jumlah kuesioner yang akan disebarkan di Kampung Hijau Rawajati adalah 90 sampel 

kepada setiap kepala keluarga yang tersebar di RW 03 yang diambil secara acak dan 

dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah populasi setiap RT yang ada di RW 03.  

Pembagian sampel dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: 

ni = 
𝑵𝒊

𝑵
 x n 

Keterangan: 

N = Jumlah Populasi (Jumlah KK),    n = Jumlah Sampel 

Ni = Jumlah Populasi (Jumlah KK) wilayah ke-i,  n = Jumlah Sampel wilayah ke-i 

 

TABEL I. 2  

DISTRIBUSI PENYEBARAN KUESIONER  

RT 
Jumlah KK  

per RT 

Jumlah Sampel KK 

per RT 

RT 01 185 18 

RT 02 57 6 

RT 03 55 5 

RT 04 137 14 

RT 05 97 10 

RT 06 47 5 

RT 07 56 6 

RT 08 73 7 

RT 09 105 10 

RT 10 94 9 

TOTAL 906 90 
           Sumber: Analisis Penyusun, 2017 

1.7.5 Kebutuhan Data 

Data merupakan materi faktual yang terdapat di lapangan dan belum diolah untuk dijadikan 

informasi. Informasi didapat dari data yang telah diolah melalui suatu proses atau analisis. Data 

sangat berpengaruh dalam penelitian karena apabila salah menafsirkan data maka informasi yang 

didapat akan salah. Oleh sebab itu, data yang dibutuhkan harus valid dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian disusun ke dalam sebuah tabel 

kebutuhan data. Penyusunan tabel kebutuhan data ini bertujuan untuk mempermudah proses dalam 

mendapatkan data pada saat pelaksanaan survei sehingga lebih terarah dan lebih efisien. Tabel 

kebutuhan data berisi data-data yang dibutuhkan berupa sasaran, variabel, indikator, nama kebutuhan 
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data, jenis data, teknis survey, dan sumber data. Dalam penelitian ini, terdapat kebutuhan data yang 

digunakan untuk menggambarkan kondisi dan karakteristik lokasi penelitian.  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah informasi langsung dari masyarakat serta 

dokumentasi langsung lapangan. Data tersebut mengenai kondisi sosial, kondisi ekonomi 

masyarakat, institusi atau kelembagaan dan lingkungan permukiman ekologis guna mengetahui 

keberlanjutan permukiman di Kampung Hijau Rawajati. Data sekunder yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah mengenai keadaan umum wilayah diperoleh dari Profil Kelurahan dan RW serta 

literatur yang terkait. 

Kebutuhan data penelitian diperoleh melalui kerangka pikir yang kemudian digunakan 

untuk mencari literatur-literatur yang berkaitan. Kemudian diperoleh variabel-variabel yang 

dibutuhkan dalam studi yang dilakukan. Variabel ini berguna untuk membantu dalam merinci data 

yang dibutuhkan. Kebutuhan data tersebut kemudian dijabarkan berdasarkan tujuan, sasaran, 

variabel, data, teknik pengumpulan data, sumber, serta tahun. Berikut merupakan kebutuhan data 

dari studi ini (lihat Tabel I.3): 
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TABEL I.3 

KEBUTUHAN DATA PENELITIAN 

No Sasaran Variabel Sub Variabel Kebutuhan Data 
Analisis 

Data 

Bentuk 

Data 
Sumber Data 

Teknik 

Pengumpul

an Data 

Tahun 

1 

Mengident

ifikasi dan 

menganalis

is kondisi 

sosial 

masyarakat 

Kampung 

Hijau 

Rawajati 

Kondisi 

sosial 

Masyara

kat 

Interaksi sosial 

Frekuensi interaksi sosial 

Deskriptif 

kuantitatif 

 Deskripsi 

 Tabel 

 Diagram 

 Peta 

 Responden 

per Kepala 

Keluarga 

 Perangkat 

RW 

Kuesioner,  

Wawancara, 

Observasi 

Terbaru 

Tempat terjadinya interaksi sosial 

Lama waktu yang dibutuhkan untuk 

interaksi sosial 

Hubungan sosial masyarakat 

Sense of community 

Lama tinggal 

Deskriptif 

kuantitatif 

 Deskripsi 

 Tabel 

 Diagram 

 Peta 

Alasan masyarakat tinggal di 

Kampung Hijau Rawajati 

Keinginan penduduk untuk pindah 

dari Kampung Hijau Rawajati 

Keanggotaan dalam masyarakat : 

- Tingkat partisipasi masyarakat 

dalam organisasi sosial 

kemasyarakatan 

- Tingkat partisipasi masyarakat 

untuk menjaga lingkungan 

- Intensitas membersihkan 

lingkungan bersama (gotong 

royong/ kerja bakti) 

Pengaruh di dalam masyarakat 

Integrasi dan pemenuhan kebutuhan 

(kepercayaan, keamanan, 

kenyamanan) 

Hubungan emosional bersama 

Bentuk kepedulian masyarakat 

menjaga lingkungan 
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No Sasaran Variabel Sub Variabel Kebutuhan Data 
Analisis 

Data 

Bentuk 

Data 
Sumber Data 

Teknik 

Pengumpul

an Data 

Tahun 

Bentuk keterlibatan masyarakat 

menjaga lingkungan  

Kegiatan sosial kebudayaan 

Frekuensi kegiatan sosial 

kebudayaan 

2 

Mengident

ifikasi dan 

menganalis

is kondisi 

ekonomi 

masyarakat 

Kampung 

Hijau 

Rawajati 

Kondisi 

ekonomi 

masyarak

at 

Tingkat pendidikan Tingkat pendidikan 

Deskriptif 

kuantitatif 

 Deskripsi 

 Tabel 

 Diagram 

 Peta 

 Responden 

per Kepala 

Keluarga 

 Perangkat 

RW 

Kuesioner, 

Wawancara,  

Telaah 

dokumen 

Terbaru 

Mata Pencaharian Jenis Mata Pencaharian 

Tingkat pendapatan Jumlah pendapatan 

Pekerjaan 

Sampingan Mandiri 
Pekerjaan Sampingan Mandiri 

Kegiatan usaha 

ramah lingkungan 

Pemanfaatan sumberdaya untuk 

usaha yang ramah lingkungan 

3 

Mengident

ifikasi dan 

menganalis

is 

institusi/ke

lembagaan 

Kampung 

Hijau 

Rawajati 

Institusi/ 

kelemba

gaan 

Kampun

g Hijau 

Keberadaan 

kelompok PKK/ 

Dasawisma 

Keberadaan kelompok PKK/ 

Dasawisma 

Deskriptif 

kuantitatif 

 Deskripsi 

 Tabel 

 Diagram 

 

 Responden 

per Kepala 

Keluarga 

 Ketua 

Kelompok 

Peduli 

Penghijauan 

Lingkungan 

 Perangkat 

kelurahan 

 Perangkat 

RW 

 

Kuesioner,  

Wawancara,  

Telaah 

dokumen 

Terbaru 

Keberadaan 

kelompok karang 

taruna 

Keberadaan kelompok karang 

taruna 

Keberadaan 

kelompok- 

kelompok yang 

peduli penghijauan 

Keberadaan kelompok- kelompok 

yang peduli penghijauan 

Peran pemerintah 

kelurahan 

Bentuk keaktifan pemerintah 

kelurahan terhadap kampung hijau 

Peran lembaga 

RT/RW 

Bentuk keaktifan RT/RW terhadap 

kampung hijau 

4 
Mengident

ifikasi dan 

Lingkun

gan  
Sarana lingkungan 

Jumlah sarana dan jarak pencapaian 

sesuai jenjang pendidikan 

Deskriptif 

kuantitatif 
 Deskripsi 

Kuesioner,  

Wawancara, 
Terbaru 
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No Sasaran Variabel Sub Variabel Kebutuhan Data 
Analisis 

Data 

Bentuk 

Data 
Sumber Data 

Teknik 

Pengumpul

an Data 

Tahun 

menganalis

is 

lingkungan 

permukima

n ekologis 

Kampung 

Hijau 

Rawajati 

permuki

man 

ekologis  

Kondisi fisik sarana pendidikan  Tabel 

 Diagram 

 Peta 

 Foto 

 Responden 

per Kepala 

Keluarga 

 Perangkat 

RW  

 Kelurahan 

Rawajati 

 

Observasi,  

Telaah 

dokumen Pemanfaatan sarana pendidikan 

Jumlah sarana dan jarak pencapaian 

sarana peribadatan 

Kondisi fisik sarana peribadatan 

Pemanfaatan sarana peribadatan 

Jumlah sarana dan jarak pencapaian 

sarana perdagangan dan jasa 

Kondisi fisik sarana perdagangan 

dan jasa 

Pemanfaatan sarana perdagangan 

dan jasa 

Jumlah sarana dan jarak pencapaian 

sarana kesehatan 

Kondisi fisik sarana kesehatan 

Pemanfaatan sarana kesehatan 

Jumlah sarana dan jarak pencapaian 

sarana pemerintahan 

Kondisi fisik sarana pemerintahan 

Pemanfaatan sarana pemerintahan 

Jumlah sarana dan jarak pencapaian 

sarana sosial dan budaya 

Kondisi fisik sarana sosial dan 

budaya 

Pemanfaatan sarana sosial dan 

budaya 
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No Sasaran Variabel Sub Variabel Kebutuhan Data 
Analisis 

Data 

Bentuk 

Data 
Sumber Data 

Teknik 

Pengumpul

an Data 

Tahun 

Jumlah sarana dan jarak pencapaian 

sarana olahraga, ruang terbuka, dan 

taman 

Kondisi fisik sarana olahraga, ruang 

terbuka, dan taman 

Pemanfaatan sarana olahraga, ruang 

terbuka, dan taman 

Kualitas ruang terbuka dan taman  

Prasarana 

Lingkungan 

Kondisi jaringan jalan (baik atau 

buruk) 

Deskriptif 

kuantitatif 

 Deskripsi 

 Tabel 

 Diagram 

 Peta 

 Foto 

 Responden 

per Kepala 

Keluarga 

 Perangkat 

RW 

 Kelurahan 

Rawajati 

 

Kuesioner,  

Wawancara, 

Observasi,  

Telaah 

dokumen 

Terbaru 

Jenis dan lebar jalan 

Kondisi saluran drainase lingkungan 

perumahan 

Presentase perkerasan saluran 

drainase 

Presentase jumlah rumah dengan 

drainase yang baik 

Sumber air bersih yang digunakan 

Kualitas air (warna, bau, dan rasa) 

Kondisi saluran sanitasi lingkungan 

perumahan 

Presentase jumlah rumah yang 

memiliki sanitasi 

Presentase jumlah rumah yang 

memiliki sanitasi yang baik 

Kondisi jaringan listrik (baik atau 

buruk) 

Kondisi TPA/TPS 

Lokasi permukiman Jarak rumah ke tempat kerja 
Deskriptif 

kuantitatif 

 Deskripsi 

 Diagram 

Kuesioner,  

Wawancara, 

Terbaru 
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No Sasaran Variabel Sub Variabel Kebutuhan Data 
Analisis 

Data 

Bentuk 

Data 
Sumber Data 

Teknik 

Pengumpul

an Data 

Tahun 

Kualitas lingkungan 

fisik bangunan 

Status kepemilikan lahan 

Deskriptif 

kuantitatif 

 Deskripsi 

 Tabel 

 Diagram 

 Peta 

 Foto 

 Responden 

per Kepala 

Keluarga 

 Perangkat 

RW 

 Kelurahan 

Rawajati 

 Tokoh 

masyarakat 

 Kelompok 

Peduli 

Lingkungan/ 

Ketua PKK 

Observasi,  

Telaah 

dokumen Jenis bangunan rumah  

Ukuran bangunan 

Letak bangunan 

Kepadatan bangunan 

Ketersediaan dan kondisi RTH 

hunian (privat) 

Penggunaan ruang 

terbuka hijau publik 

(open spaces) 

Tingkat Penggunaan ruang terbuka 

hijau publik (open spaces) 

Deskriptif 

kuantitatif 

 Deskripsi 

 Tabel 

 Diagram 

 Peta 

 Foto 

Penggunaan 

transportasi ramah 

lingkungan 

Tingkat penggunaan transportasi 

ramah lingkungan 

Peningkatan 

kualitas air bersih 

dan air minum 

Tingkat Peningkatan kualitas air 

bersih dan air minum 

Reduksi konsumsi 

energi rumah tangga 

Tingkat reduksi konsumsi energi 

rumah tangga 

Penggunaan 

teknologi ramah 

lingkungan 

Tingkat penggunaan teknologi 

ramah lingkungan 

Penggunaan 

pemanenan air 

hujan (Rain Water 

Harvesting) 

Tingkat penggunaan pemanenan air 

hujan (Rain Water Harvesting) 

Pengelolaan dan 

pengolahan sampah 

dan limbah 

Sistem persampahan di Kampung 

Hijau Rawajati 

Usaha pengelolaan sampah dengan 

sistem 3R  
Sumber: Hasil Analisis, 2017 
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1.7.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk menyerderhanakan seluruh data yang terkumpul, 

menyajikan secara sistematik, kemudian mengolah,menafsirkan, dan memaknai data tersebut. 

Analisis data merupakan upaya pemecahan permasalahan penelitian untuk memperoleh jawaban atas 

permasalahan yang diteliti. Penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif 

digunakan untuk mengkaji berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dengan menilai kondisi 

lingkungan permukiman ekologis maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat agar dapat 

mengetahui keberlanjutan lingkungan permukiman. Pendekatan kuantitatif yaitu dilakukan dengan 

cara sistemik, terkontrol, empirik, dan kritis mengenai hipotesis terhadap suatu fenomena. Penelitian 

ini juga bekerja dengan angka sehingga data yang diperoleh berwujud angka (skor atau nilai, 

peringkat, atau frekuensi) yang dianalisis dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang sifatnya spesifik, dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu 

mempengaruhi variabel lain. Penelitian ini dilakukan berdasarkan sifat penelitian ilmiah yang 

deskriptif yaitu didukung berdasarkan fakta-fakta aktual di lapangan dalam menjelaskan fenomena 

yang akan diteliti. Penggunaan fakta-fakta aktual tidak hanya terbatas dalam penggambaran 

fenomena yang sedang berlangsung yang akan diteliti, namun berlanjut dalam analisis terhadap 

masing-masing variabel.  

Metode kuantitatif ini terdiri dari analisis kuantitatif dan analisis deskriptif. Analisis 

kuantitatif berfungsi untuk menganalisis variabel-variabel yang digunakan yang berbentuk 

perhitungan statistik, sedangkan analisis deskriptif terdiri dari deskriptif kuantitatif berfungsi untuk 

mendeskripsikan hasil perhitungan statistik dan mendeskripsikan kondisi rill yang berada di 

lapangan, baik mengenai kondisi lingkungan permukiman, upaya peningkatan kualitas permukiman, 

dan bentuk kepedulian masyarakat setempat. Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian 

statistik deskriptif adalah dengan metode pembobotan menggunakan Skala Likert. Skala Likert 

digunakan dalam metode pembobotan untuk mengklasifikasikan tingkatan skala nominal masing-

masing indikator. Setiap indikator dialokasikan ke salah satu dari tiga kelas, yaitu, buruk, sedang, 

dan baik, dengan skor berkisar dari 1 sampai 3, masing-masing. Skor 3 merupakan skor tertinggi 

yang mengarah pada kondisi baik. Sedangkan skor 1 merupakan skor terendah yang mengarah pada 

kondisi yang buruk. Nilai yang tertinggi ada pada variabel yang dapat menjadi dasar untuk menuju 

permukiman yang berkelanjutan. Variabel dengan nilai terendah dapat menjadi rekomendasi untuk 

mengharmoniskan antar setiap variabel agar dapat mengarah pada permukiman berlekanjutan. Skala 

Likert memiliki panjang kelas interval yang dapat dicari dengan rumus: 

Panjang kelas interval = 
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 (𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙)

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 = 

3−1

3
  = 0,66 

 

Berikut adalah tabel rentang skor dapat dilihat pada Tabel I.4 di bawah ini: 
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TABEL I. 4 

RENTANG SKOR 

Rentang Skor Kriteria 

1-1,66 Buruk 

1,67- 2,32 Sedang 

2,33-3 Baik 

       Sumber: Analisis Penyusun, 2017 

 

Selanjutnya, indikator ditambahkan untuk mendapatkan skor total yang menunjukkan 

tingkat pencapaian keberlanjutan kampung hijau. Penelitian ini mengkaji mengenai penilaian 

keberlanjutan kampung kota. Untuk mengungkapkan hubungan antara beberapa hal yaitu kualitas 

lingkungan fisik dan kualitas sosial ekonomi terhadap upaya peningkatan kualitas lingkungan dan 

keberlanjutan permukiman, dikembangkan sebuah permasalahan yaitu bagaimana tingkat 

keberlanjutan kampung kota yang berpredikat sebagai kampung hijau pada pusat perkotaan. 

Keberlanjutan kampung akan digali berdasarkan berbagai variabel dan utamanya akan dirinci 

berdasarkan karakteristik dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan lingkungan permukiman.  

Pada penelitian Penilaian Keberlanjutan Kampung Hijau Rawajati, analisis Skala Likert 

dilakukan pada empat elemen keberlanjutan yaitu sosial, ekonomi, institusi/kelembagaan, dan 

lingkungan. Berdasarkan kebutuhan data yang telah disusun, variabel yang ada dapat diukut dengan 

kriteria penilaian sebagai berikut: 

TABEL I.5 

KRITERIA PENILAIAN KUALITAS KAMPUNG HIJAU RAWAJATI SEBAGAI 

KAMPUNG RAMAH LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN 

Variabel 
Sub 

Variabel 
Data 

Parameter Penilaian 

Baik Sedang Buruk 

Bobot 

3 2 1 

Kondisi 

Sosial 

Masyaraka

t 

Kampung 

Hijau 

Rawajati 

Interaksi 

sosial 

Frekuensi 

interaksi sosial 

Setiap hari 2-5 kali 

seminggu 

Seminggu 

sekali 

Tempat terjadinya 

interaksi 

Taman, sarana 

olahraga dan 

rekreasi di sekitar 

tempat tinggal 

Warung, Pasar, 

Jalan 

Tempat 

tinggal 

Lama waktu yang 

dibutuhkan saat 

berinteraksi 

> 2 jam 1-2 jam Tidak pernah 
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Variabel 
Sub 

Variabel 
Data 

Parameter Penilaian 

Baik Sedang Buruk 

Bobot 

3 2 1 

Hubungan sosial 

masyarakat 

Baik, tidak pernah 

terjadi konflik di 

masyarakat 

Sedang, 1-3 kali 

terjadi konflik di 

masyarakat, 

namun dapat 

diselesaikan 

dengan 

musyawarah 

Buruk, lebih 

dari 3 kali 

terjadi 

konflik di 

masyarakat 

Rasa 

Kebersamaan 

(Sense of 

Community) 

Lama tinggal > 20 tahun 10 - 20 tahun < 10 tahun 

Alasan masyarakat 

tinggal di 

Kampung Hijau 

Rawajati 

 Sejak lahir 

tinggal di 

Kampung Hijau 

Rawajati 

 Menempati 

rumah 

peninggalan 

orangtua/ 

saudara 

 Dekat 

dengan 

tempat kerja 

 Lokasi 

strategis 

 Menumpa

ng 

dengan 

saudara 

 Harga 

lahan 

murah 

Keinginan 

masyarakat untuk 

pindah dari 

Kampung Hijau 

Rawajati 

Tidak ingin pindah Mungkin  

pindah 

Ingin pindah 

Keanggotaan 

dalam masyarakat 

Mengenal seluruh 

anggota (dalam 

lingkup RT) 

Mengenal 

sebagian besar 

anggota (dalam 

lingkup RT) 

Hanya 

mengenal 20-

30 anggota 

(dalam 

lingkup RT) 

Tingkat partisipasi 

masyarakat dalam 

organisasi sosial 

kemasyarakatan 

Partisipasi aktif 

dalam aktivitas 

organisasi sosial 

kemasyarakatan 

Partisipasi tidak 

secara aktif 

dalam aktivitas 

organisasi sosial 

kemasyarakatan 

Tidak 

berpartisipasi 

aktif dalam 

aktivitas 

organisasi 

sosial 

kemasyarakat

an 

Tingkat partisipasi 

masyarakat untuk 

Berpartisipasi 

secara aktif, 

Berpartisipasi 

tidak secara 

Tidak 

berpartsisipas
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Variabel 
Sub 

Variabel 
Data 

Parameter Penilaian 

Baik Sedang Buruk 

Bobot 

3 2 1 

menjaga 

lingkungan 

perumahan 

mengikuti kegiatan 

rutin menjaga 

lingkungan 

aktif, tidak rutin 

mengikuti 

kegiatan 

menjaga 

lingkungan 

i sama sekali 

dalam 

menjaga 

lingkungan 

Intensitas 

membersihkan 

lingkungan 

bersama (gotong 

royong/ kerja 

bakti) 

3-4 kali dalam 

sebulan 

1-2 kali dalam 

sebulan 

< Sebulan 

sekali 

(insidental) 

Pengaruh di dalam 

masyarakat 

Pendapat orang 

lain penting 

Pendapat orang 

lain cukup 

penting 

Pendapat 

orang lain 

tidak penting 

Tingkat 

kepercayaan 

anggota 

masyarakat pada 

hasil 

musyawarah/kepu

tusan bersama 

Tinggi (Percaya) Sedang (Cukup 

percaya) 

Rendah 

(Tidak 

percaya) 

Integrasi dan 

pemenuhan 

kebutuhan: 

Tingkat 

kepercayaan 

seseorang pada 

anggota 

masyarakat di 

lingkungan 

permukiman 

Tinggi (Percaya) Sedang (Cukup 

percaya) 

Rendah 

(Tidak 

percaya) 

Tingkat 

Keamanan 

lingkungan 

Aman, tidak 

pernah terjadi 

Kurang aman, 

beberapa kali 

terjadi konflik 

Tidak aman, 

sering terjadi 
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Variabel 
Sub 

Variabel 
Data 

Parameter Penilaian 

Baik Sedang Buruk 

Bobot 

3 2 1 

konflik atau 

kriminalitas 

atau 

kriminalitas 

konflik atau 

kriminalitas 

Tingkat 

kenyamanan 

masyarakat 

terhadap 

lingkungan 

Sangat nyaman 

terhadap kondisi 

lingkungan 

permukiman 

Nyaman 

terhadap 

kondisi 

lingkungan 

permukiman 

Tidak 

nyaman 

terhadap 

kondisi 

lingkungan 

permukiman 

Hubungan 

emosional 

bersama 

Bahagia tinggal di 

lingkungan tempat 

tinggal 

Cukup bahagia 

tinggal di 

lingkungan 

tempat tinggal 

Tidak bahagia 

tinggal di 

lingkungan 

tempat 

tinggal 

Bentuk kepedulian 

masyarakat 

menjaga 

lingkungan 

Masyarakat peduli 

dengan kebersihan 

lingkungan. Ada 

tindakan, rutin dan 

terjadwal 

Masyarakat 

cukup peduli 

dengan 

kebersihan 

lingkungan. 

Ada tindakan, 

tidak rutin 

Masyarakat 

tidak  peduli 

dengan 

kebersihan 

lingkungan. 

Tidak ada 

tindakan 

Bentuk kepedulian 

terhadap 

penghijauan 

lingkungan 

Masyarakat peduli 

penghijauan 

lingkungan, ada 

tindakan, rutin dan 

terjadwal 

Masyarakat 

cukup peduli 

penghijauan 

lingkungan, ada 

tindakan, tidak 

rutin 

Masyarakat 

tidak peduli 

penghijauan 

lingkungan, 

tidak ada 

tindakan 

Antusiasme warga 

dalam kegiatan 

penghijauan 

Warga antusias 

dan selalu 

mengikuti kegiatan 

yang ada secara 

rutin 

Hanya sebagian 

warga yang ikut 

serta dalam 

kegiatan-

kegiatan yang 

dilakukan 

 

Warga tidak 

antusias dan 

jarang ikut 

serta 
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Variabel 
Sub 

Variabel 
Data 

Parameter Penilaian 

Baik Sedang Buruk 

Bobot 

3 2 1 

Bentuk 

keterlibatan 

masyarakat 

menjaga 

lingkungan 

Masyarakat rutin 

terlibat aktif dalam 

kegiatan 

pemeliharaan 

lingkungan (rutin 

turut serta dalam 

setiap kegiatan 1x 

seminggu) 

Masyarakat 

cukup rutin 

terlibat aktif 

dalam kegiatan 

pemeliharaan 

lingkungan 

(cukup rutin 

turut serta 

dalam setiap 

kegiatan 1x 

sebulan) 

Masyarakat 

tidak rutin 

terlibat aktif 

dalam 

kegiatan 

pemeliharaan 

lingkungan 

(tidak rutin 

turut serta 

dalam setiap 

kegiatan/ 

tidak pernah 

terlibat) 

Kegiatan sosial 

kebudayaan/ 

peringatan 

keagamaan 

Ada Ada, namun 

terbatas hanya 

beberapa 

kegiatan 

Tidak ada 

kegiatan sama 

sekali 

Frekuensi kegiatan 

pertemuan 

lingkungan 

perumahan 

Rutin dan 

terjadwal 

Tidak ada 

jadwal rutin 

untuk kegiatan 

Tidak ada 

Kondisi 

Ekonomi 

Masyaraka

t 

Kampung 

Hijau 

Rawajati 

Tingkat 

pendidikan 

Jumlah penduduk 

berdasarkan 

tingkat pendidikan 

Lulus SMA/ Pasca 

Sarjana 

Lulus SMP Lulus SD atau 

bahkan tidak 

sekolah 

Jenis mata 

pencaharian 

Jumlah penduduk 

berdasarkan mata 

pencaharian 

PNS, ABRI, TNI, 

Pengusaha, 

Pedagang 

Jasa 

pengangkutan 

Buruh/ 

Pensiunan 

Jumlah 

pendapatan 

Jumlah penduduk 

berdasarkan 

tingkat pendapatan 

> Rp 5.000.000,00 Rp 

1.000.000,00 - 

Rp 

5.000.000,00 

< Rp 

1.000.000,00 

Pekerjaan 

sampingan 

Jenis pekerjaan 

sampingan yang 

Ada, dikerjakan 

setiap hari, berhasil 

membantu 

Ada, tidak 

dikerjakan 

setiap hari, tidak 

Tidak ada 

pekerjaan 

sampingan 
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Variabel 
Sub 

Variabel 
Data 

Parameter Penilaian 

Baik Sedang Buruk 

Bobot 

3 2 1 

dilakukan 

masyarakat 

perekonomian 

keluarga 

terlalu 

berdampak pada 

perekonomian 

keluarga 

Kegiatan 

usaha ramah 

lingkungan 

Pemanfaatan 

sumberdaya untuk 

usaha yang ramah 

lingkungan 

Ada, 

memanfaatkan 

limbah untuk 

usaha yang 

dilakukan, rutin 

dilakukan 

Ada, 

memanfaatkan 

limbah untuk 

usaha yang 

dilakukan, tidak 

rutin dilakukan 

Tidak 

memanfaatka

n limbah 

untuk usaha 

yang 

dilakukan 

Institusi/  

Kelembag

aan 

Kampung 

Hijau 

Rawajati 

Keberadaan 

kelompok 

PKK/Dasawi

sma 

 

Keberadaan dan 

peran kelompok 

PKK/Dasawisma 

 

 

 

Ada dan 

kondisinya 

dikelola dengan 

baik, kelompok 

berperan aktif 

Ada, namun 

kondisinya 

tidak dikelola 

dengan baik, 

kelompok tidak 

berperan secara 

aktif 

Tidak ada 

kelompok 

PKK/dasawis

ma  di 

Kampung 

Hijau 

Rawajati 

Keberadaan 

kelompok 

karang taruna 

 

Keberadaan dan 

peran kelompok 

karang taruna 

 

Ada dan 

kondisinya 

dikelola dengan 

baik, kelompok 

karang taruna 

berperan aktif, ada 

kegiatan rutin 

Ada, namun 

kondisinya 

tidak dikelola 

dengan baik, 

karang taruna 

tidak berperan 

secara aktif, 

kegiatan tidak 

secara rutin 

Tidak ada 

karang taruna 

di Kampung 

Hijau 

Rawajati 

Keberadaan 

kelompok- 

yang peduli 

penghijauan 

 

Keberadaan dan 

peran kelompok- 

kelompok yang 

peduli 

penghijauan 

 

Ada dan 

kondisinya 

dikelola dengan 

baik, kelompok 

berperan aktif, ada 

kegiatan rutin 

Ada, namun 

kondisinya 

tidak dikelola 

dengan baik, 

kelompok-

kelompok tidak 

berperan secara 

aktif, kegiatan 

Tidak ada 

kelompok 

yang peduli 

penghijauan 

di Kampung 

Hijau 

Rawajati 
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Variabel 
Sub 

Variabel 
Data 

Parameter Penilaian 

Baik Sedang Buruk 

Bobot 

3 2 1 

tidak secara 

rutin 

Lingkunga

n 

permukim

an 

ekologis 

Sarana 

pendidikan 

Jarak menuju 

sarana pendidikan 

< 0,5 km 0,5 - 1 km > 1 km 

Kondisi sarana 

pendidikan 

Ada dan 

kondisinya terawat 

Ada, namun 

kondisinya 

kurang terawat 

Tidak ada 

sarana 

pendidikan di 

Kampung 

Hijau 

Rawajati 

Sarana 

peribadatan 

Jarak menuju 

sarana peribadatan 

< 0,5 km 0,5 - 1 km > 1 km 

Kondisi sarana 

peribadatan 

Terawat dan selalu 

digunakan oleh 

warga 

Terawat namun 

jarang 

digunakan oleh 

warga 

Tidak terawat 

dan jarang 

digunakan 

warga 

Sarana 

perdagangan 

dan jasa 

Jarak menuju 

sarana 

perdagangan dan 

jasa 

< 0,5 km 0,5 - 1 km > 1 km 

Kondisi sarana 

perdagangan dan 

jasa 

Ada dan 

kondisinya baik 

Ada, namun 

kondisinya 

kurang baik 

Tidak ada 

sarana 

perdagangan 

dan jasa di 

Kampung 

Hijau 

Rawajati 

Sarana 

kesehatan 

Jarak menuju 

sarana kesehatan 

< 0,5 km 0,5 - 1 km > 1 km 

Kondisi sarana 

kesehatan 

Ada dan 

kondisinya terawat 

Ada, namun 

kondisinya 

kurang terawat 

Tidak ada 

sarana 

kesehatan di 

Kampung 
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Variabel 
Sub 

Variabel 
Data 

Parameter Penilaian 

Baik Sedang Buruk 

Bobot 

3 2 1 

Hijau 

Rawajati 

Sarana 

pemerintahan 

Jarak menuju 

sarana 

pemerintahan 

< 0,5 km 0,5 - 1 km > 1 km 

Kondisi sarana 

pemerintahan 

Ada dan 

kondisinya terawat 

Ada, namun 

kondisinya 

kurang terawat 

Tidak ada 

sarana 

pemerintahan 

di Kampung 

Hijau 

Rawajati 

Sarana sosial 

dan budaya 

Jarak menuju 

sarana sosial dan 

budaya 

< 0,5 km 0,5 - 1 km > 1 km 

Kondisi sarana 

sosial dan budaya 

Ada dan 

kondisinya terawat 

Ada, namun 

kondisinya 

kurang terawat 

Tidak ada 

sarana sosial 

dan budaya di 

Kampung 

Hijau 

Rawajati 

Sarana 

olahraga, 

ruang 

terbuka, dan 

taman 

Jarak menuju 

sarana olahraga, 

ruang terbuka, dan 

taman 

< 0,5 km 0,5 - 1 km > 1 km 

Kondisi sarana 

olahraga, ruang 

terbuka, dan taman 

Ada dan 

kondisinya terawat 

Ada, namun 

kondisinya 

kurang terawat 

Tidak ada 

sarana 

olahraga, 

ruang 

terbuka, dan 

taman di 

Kampung 

Hijau 

Rawajati 
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Variabel 
Sub 

Variabel 
Data 

Parameter Penilaian 

Baik Sedang Buruk 

Bobot 

3 2 1 

Kualitas ruang 

terbuka dan taman 

di Kampung Hijau 

Rawajati 

Ditumbuhi oleh 

berbagai 

vegetasi/tanaman, 

sangat asri dan 

terawat 

Hanya 

ditumbuhi 

beberapa 

tanaman dan 

terawat 

Tidak ada 

vegetasi 

Jaringan 

jalan 

Kondisi jaringan 

jalan 

Aspal/semen/pavin

g blok, terawat 

baik, tidak 

berlubang 

Aspal/semen/pa

ving blok, 

sedikit 

berlubang, 

terawat 

Tidak ada 

perkerasan, 

berlubang, 

dan tidak 

terawat 

Jaringan 

drainase 

Perkerasan saluran 

drainase 

Seluruh selokan 

dilapisi dengan 

semen, terawat 

Sebagian 

selokan dilapisi 

dengan semen, 

sebagian 

dengan tanah, 

terawat 

Sebagian 

besar selokan 

terbuat dari 

tanah dan 

tidak terawat 

Kondisi saluran 

drainase 

Tertutup/terbuka, 

Tidak tersumbat 

oleh sampah dan 

tidak berbau 

Tertutup/ 

terbuka, 

terdapat sampah 

di selokan, 

namun tidak 

sampai 

menyumbat 

selokan, tidak 

berbau 

Banyak 

sampah di 

selokan 

sehingga 

selokan 

tersumbat, 

berbau 

Jaringan air 

bersih 

Sumber air bersih 

yang digunakan 

Campuran sumur 

dan PDAM 

PDAM Sumur 

Kualitas air Dapat diminum, 

jernih, tidak 

berbau, tidak 

berasa 

Dapat diminum, 

memiliki salah 

satu ciri antara 

keruh/berbau/be

rasa 

Tidak dapat 

diminum, 

keruh, 

berbau, dan 

berasa 

Jaringan 

sanitasi 

Ketersediaan dan 

kondisi sanitasi 

Ada dan terawat Ada namun 

tidak terawat 

Tidak ada, 

pembuangan 
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Variabel 
Sub 

Variabel 
Data 

Parameter Penilaian 

Baik Sedang Buruk 

Bobot 

3 2 1 

dilakukan ke 

sungai atau 

tanah 

Jaringan 

listrik 

Ketersediaan dan 

kondisi jaringan 

listrik 

Sudah terlayani 

PLN dan tidak 

pernah mati listrik 

Sudah terlayani 

PLN, tapi sering 

mati listrik 

Belum 

terlayani 

listrik 

Jaringan 

persampahan 

Ketersediaan dan 

kondisi TPA/TPS 

Ada, 

terbuka/tertutup,ter

awat 

Ada, 

terbuka/tertutup

, tidak terawat 

Tidak ada 

TPA/TPS 

Lokasi 

permukiman 

Jarak rumah ke 

tempat kerja 

Jarak pencapaian 

tempat kerja dari 

tempat tinggal < 5 

km 

Jarak 

pencapaian 

tempat kerja 

dari tempat 

tinggal 5 - 10 

km 

Jarak 

pencapaian 

tempat kerja 

dari tempat 

tinggal > 10 

km 

Kualitas 

lingkungan 

fisik 

bangunan 

Status 

kepemilikan lahan 

Hak milik (HM) Hak guna 

bangunan 

(HGB) 

Hak pakai 

atau Tidak 

berstatus 

Jenis bangunan  Permanen Semi permanen Non 

permanen 

Kondisi bangunan Dinding bangunan 

terbuat dari 

tembok, lantai 

terbuat dari semen 

atau keramik, atap 

rumah terbuat dari 

genteng 

Dinding 

bangunan 

setengah 

tembok dan 

setengah kayu, 

lantai terbuat 

dari semen atau 

keramik, atap 

rumah terbuat 

dari genteng 

atau seng atau 

asbes 

Dinding 

bangunan 

terbuat dari 

kayu atau 

bambu, lantai 

berupa tanah, 

atap rumah 

terbuat dari 

seng atau 

asbes 

Ukuran bangunan 

(ukuran bangunan 

Perbedaan ukuran 

antar bangunan 

Perbedaan 

ukuran antar 

Perbedaan 

ukuran antar 
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Variabel 
Sub 

Variabel 
Data 

Parameter Penilaian 

Baik Sedang Buruk 

Bobot 

3 2 1 

antar bangunan/ 

rumah dan 

bangunan lainnya) 

tidak terlalu besar 

tetapi ada 

bangunan yang 

ukuran 

bangunannya 

belum sesuai 

standar 

bangunan cukup 

besar tetapi 

ukuran 

bangunan sudah 

sesuai standar 

ukuran minimal 

bangunan 

bangunan 

terlihat 

mencolok 

Letak bangunan 

(bangunan yang 

letaknya 

menghadap jalan 

atau tidak 

menghadap jalan) 

Tiap bangunan 

mengikuti jaringan 

jalan dengan lebar 

yang memadai dan 

tidak menimbulkan 

kesan padat 

Tiap bangunan 

mengikuti 

jaringan jalan 

dengan lebar 

memadai tetapi 

masih 

menimbulkan 

kesan padat 

Terlalu padat 

dan tidak 

mengikuti 

jaringan jalan 

yang ada 

Kepadatan 

bangunan (luas 

lahan terbangunan 

dan non terbangun 

kawasan) 

Kepadatan 

bangunan rendah 

dan tersebar di 

seluruh kawasan 

Kepadatan 

bangunan 

sedang 

Kepadatan 

bangunan 

tinggi di 

seluruh 

kawasan 

Kondisi ruang 

terbuka hijau 

hunian (ruang 

terbuka privat) 

Ditumbuhi oleh 

berbagai macam 

vegetasi / tanaman, 

terawat, dan sangat 

asri 

Hanya 

ditumbuhi 

beberapa 

tanaman saja 

dan terawat 

Tidak ada 

vegetasi / 

tanaman 

Penggunaan 

ruang terbuka 

hijau publik 

(open spaces) 

Tingkat 

Penggunaan ruang 

terbuka hijau 

publik (open 

spaces) 

Beberapa hari 

dalam seminggu 

Hanya 1x dalam 

seminggu 

Jarang atau 

bahkan tidak 

pernah 
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Variabel 
Sub 

Variabel 
Data 

Parameter Penilaian 

Baik Sedang Buruk 

Bobot 

3 2 1 

Penggunaan 

transportasi 

ramah 

lingkungan 

Tingkat 

penggunaan 

transportasi ramah 

lingkungan 

Rutin melakukan 

perjalanan dengan 

moda transportasi 

yang ramah 

lingkungan (rutin 

berjalan kaki, 

bersepeda, 

transportasi 

publik) 

Cukup rutin 

melakukan 

perjalanan 

dengan moda 

transportasi 

yang ramah 

lingkungan 

(cukup rutin 

berjalan kaki, 

bersepeda, 

transportasi 

publik) 

Tidak rutin 

melakukan 

perjalanan 

dengan moda 

transportasi 

yang ramah 

lingkungan 

(rutin 

menggunakan 

mobil atau 

motor) 

Peningkatan 

kualitas air 

bersih dan air 

minum 

Tingkat 

Peningkatan 

kualitas air bersih 

dan air minum 

Terdapat upaya 

untuk 

meningkatkan 

kualitas air bersih 

dan air minum 

(minimal ada) 

Terdapat upaya 

untuk 

meningkatkan 

kualitas air 

bersih dan air 

minum (ada 

inisiasi namun 

belum 

dilakukan) 

Tidak ada 

upaya untuk 

meningkatka

n kualitas air 

bersih dan air 

minum (tidak 

ada) 

Reduksi 

konsumsi 

energi rumah 

tangga 

Tingkat reduksi 

konsumsi energi 

rumah tangga 

Masyarakat rutin 

melakukan 

penghematan 

energi/ listrik 

(rutin menghemat 

alat 

elektronik/listrik) 

Masyarakat 

cukup rutin 

melakukan 

penghematan 

energi/ listrik 

(rutin 

menghemat alat 

elektronik/listri

k) 

Masyarakat 

tidak rutin 

melakukan 

penghematan 

energi/ listrik 

(rutin 

menghemat 

alat 

elektronik/list

rik) 
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Variabel 
Sub 

Variabel 
Data 

Parameter Penilaian 

Baik Sedang Buruk 

Bobot 

3 2 1 

Penggunaan 

teknologi 

ramah 

lingkungan 

Tingkat 

penggunaan 

teknologi ramah 

lingkungan 

Masyarakat 

menggunakan 

teknologi tertentu 

untuk mengurangi 

dampak kerusakan 

lingkungan 

(minimal ada) 

Masyarakat 

menggunakan 

teknologi 

tertentu untuk 

mengurangi 

dampak 

kerusakan 

lingkungan (ada 

inisiasi namun 

belum 

dilakukan) 

Masyarakat 

tidak 

menggunakan 

teknologi 

tertentu untuk 

mengurangi 

dampak 

kerusakan 

lingkungan 

(tidak ada ) 

Penggunaan 

pemanenan 

air hujan 

(Rain Water 

Harvesting) 

Tingkat 

penggunaan 

pemanenan air 

hujan (Rain Water 

Harvesting) 

Masyarakat 

menggunakan 

Pemanenan Air 

Hujan (PAH) 

untuk 

mengantisipasi 

perubahan iklim 

(minimal ada) 

Masyarakat 

menggunakan 

Pemanenan Air 

Hujan (PAH) 

untuk 

mengantisipasi 

perubahan iklim 

(ada inisiasi 

namun belum 

dilakukan) 

Masyarakat 

tidak 

menggunakan 

Pemanenan 

Air Hujan 

(PAH) untuk 

mengantisipa

si perubahan 

iklim (tidak 

ada ) 

Pengelolaan 

dan 

pengolahan 

sampah dan 

limbah 

Sistem 

persampahan di 

Kampung Hijau 

Rawajati 

Sampah 

dikumpulkan di 

salah satu TPS lalu 

diangkut beberapa 

kali dalam 

seminggu 

Sampah 

dikumpulkan di 

salah satu TPS 

lalu diangkut 

hanya 1x dalam 

seminggu 

Belum ada 

pengelolaan 

sampah yang 

baik, sampah 

dikelola 

secara 

individu 

Usaha pengelolaan 

sampah dengan 

sistem 3R (zero 

waste) 

Ada, warga aktif 

ikut serta dan 

berjalan dengan 

baik hingga saat ini 

Ada,namun 

hanya beberapa 

warga yang ikut 

serta sehingga 

tidak berjalan 

dengan baik  

Belum ada 

usaha 3R 

sama sekali 

Sumber : Diolah dari Dinas Pekerjaan Umum, Standar Nasional Indonesia, Analisis Penyusun, 2017  



36 

 

 

 

1.7.7 Tahapan Analisis 

Tahapan analisis merupakan tahapan yang dilakukan setelah tahapan pengumpulan data, 

baik melalui survei primer maupun sekunder. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis sesuai 

dengan informasi yang dibutuhkan pada setiap tahap pengolahan data. Teknik-teknik analisis yang 

dilakukan dalam tahapan pengolahan data untuk melakukan penilaian kualitas Kampung Hijau 

Rawajati sebagai kampung ramah lingkungan yang berkelanjutan adalah sebagai berikut: 

a. Analisis kondisi sosial masyarakat Kampung Hijau Rawajati 

Analisis terhadap kondisi sosial masyarakat Kampung Hijau Rawajati ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan metode pembobotan (Skala 

Likert) dan distribusi frekuensi. Analisis ini berguna untuk mengetahui kondisi sosial 

masyarakat sebagai variabel yang terdiri dari interaksi sosial dan sense of community 

sebagai sub variabelnya. Data-data diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. 

Kuesioner diperuntukkan kepada responden per kepala keluarga yang tinggal di Kampung 

Hijau Rawajati untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap interaksi sosial dan sense 

of community dalam masyarakat Kampung Hijau Rawajati. Wawancara dengan perangkat 

RW dilakukan untuk mengetahui persepsi mereka terhadap kondisi sosial masyarakat yang 

tinggal di RW tersebut, untuk melengkapi kuesioner yang bersifat tertutup. Observasi 

dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sosial masyarakat Kampung Hijau 

Rawajati.  

Analisis yang telah dilakukan dapat memberikan gambaran dan menghasilkan bobot 

untuk variabel kondisi sosial masyarakat Kampung Hijau Rawajati. Hasil dari analisis ini 

digunakan untuk menilai kualitas Kampung Hijau Rawajati sebagai kampung ramah 

lingkungan yang berkelanjutan.  

b. Analisis kondisi perekonomian masyarakat Kampung Hijau Rawajati 

Analisis terhadap kondisi perekonomian masyarakat Kampung Hijau Rawajati ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan metode pembobotan (Skala 

Likert) dan distribusi frekuensi. Analisis ini berguna untuk mengetahui kondisi 

perekonomian masyarakat sebagai variabel yang terdiri dari tingkat pendidikan, mata 

pencaharian, tingkat pendapatan, pekerjaan sampingan mandiri, dan kegiatan usaha ramah 

lingkungan sebagai sub variabelnya. Data-data diperoleh melalui kuesioner dan 

wawancara. Kuesioner diperuntukkan kepada responden per kepala keluarga yang tinggal 

di Kampung Hijau Rawajati untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat Kampung 

Hijau Rawajati. Wawancara dengan perangkat RW dilakukan untuk mengetahui persepsi 

mereka terhadap kondisi perekonomian masyarakat yang tinggal di RW tersebut, untuk 

melengkapi kuesioner yang bersifat tertutup.  
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Analisis yang telah dilakukan dapat memberikan gambaran dan menghasilkan bobot 

untuk variabel kondisi perekonomian masyarakat Kampung Hijau Rawajati. Hasil dari 

analisis ini digunakan untuk menilai kualitas Kampung Hijau Rawajati sebagai kampung 

ramah lingkungan yang berkelanjutan.  

c. Analisis regulasi/kelembagaan di Kampung Hijau Rawajati 

Analisis terhadap regulasi/ kelembagaan Kampung Hijau Rawajati ini menggunakan 

teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan metode pembobotan (Skala Likert) dan 

distribusi frekuensi. Analisis ini berguna untuk mengetahui regulasi dan keberadaan 

kelembagaan yang ada di Kampung Hijau Rawajati sebagai variabel yang terdiri dari 

keaktifan pemerintah kelurahan, keberadaan kelompok PKK/Dasawisma, keberadaan 

kelompok karang taruna, kelompok yang peduli penghijauan, dan program pemerintah 

yang berkaitan serta bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebagai sub variabelnya. 

Data-data diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan telaah dokumen. Kuesioner 

diperuntukkan kepada responden per kepala keluarga yang tinggal di Kampung Hijau 

Rawajati untuk mengetahui kondisi kelembagaan di Kampung Hijau Rawajati. Wawancara 

dengan perangkat RW, perangkat kelurahan, dan ketua kelompok peduli lingkungan yang 

dilakukan untuk mengetahui peran dan keaktifan kelembagaan Kampung Hijau Rawajati, 

untuk melengkapi kuesioner yang bersifat tertutup.  

Analisis yang telah dilakukan dapat memberikan gambaran dan menghasilkan bobot 

untuk variabel regulasi/kelembagaan Kampung Hijau Rawajati. Hasil dari analisis ini 

digunakan untuk menilai kualitas Kampung Hijau Rawajati sebagai kampung ramah 

lingkungan yang berkelanjutan.  

d. Analisis lingkungan permukiman ekologis kampung hijau di Kampung Hijau Rawajati  

Analisis terhadap lingkungan permukiman ekologis Kampung Hijau Rawajati ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan metode pembobotan (Skala 

Likert) dan distribusi frekuensi. Analisis ini berguna untuk mengetahui lingkungan 

permukiman ekologis sebagai variabel yang terdiri dari sarana dan prasarana lingkungan, 

lokasi permukiman, kualitas lingkungan fisik bangunan, penggunaan ruang terbuka hijau 

publik (open spaces), penggunaan transportasi ramah lingkungan, peningkatan kualitas air 

bersih dan air minum, reduksi konsumsi energi rumah tangga, penggunaan teknologi ramah 

lingkungan, penggunaan pemanenan air hujan (Rain Water Harvesting), pengelolaan dan 

pengolahan sampah dan limbah sebagai sub variabelnya. Data-data diperoleh melalui 

kuesioner, wawancara, dan telaah dokumen. Kuesioner diperuntukkan kepada responden 

per kepala keluarga yang tinggal di Kampung Hijau Rawajati untuk mengetahui kondisi 

lingkungan permukiman di Kampung Hijau Rawajati.  
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Analisis yang telah dilakukan dapat memberikan gambaran dan menghasilkan bobot 

untuk variabel lingkungan permukiman ekologis Kampung Hijau Rawajati. Hasil dari 

analisis ini digunakan untuk menilai kualitas Kampung Hijau Rawajati sebagai kampung 

ramah lingkungan yang berkelanjutan.  

Data-data yang diperoleh melalui kuesioner tersebut kemudian diolah dengan 

menggunakan software Ms. Excel. Melalui software tersebut kemudian dihasilkan besaran 

bobot dari setiap variabel dan juga indikator yang digunakan dalam penilaian. Bobot 

tersebut yang kemudian digunakan pada tahapan selanjutnya dalam penelitian ini, yaitu 

penilaian kualitas Kampung Hijau Rawajati yang ditinjau dari aspek keberlanjutan 

permukiman.   

e. Menilai kualitas Kampung Hijau Rawajati ditinjau dari konsep kampung ramah lingkungan 

yang berkelanjutan 

Analisis ini dilakukan terhadap seluruh sasaran dalam penelitian, yaitu dengan melihat 

bobot dari setiap variabel yang telah didapatkan untuk menganalisis atau mengukur kualitas 

yang dimiliki oleh Kampung Hijau Rawajati sebagai kampung ramah lingkungan yang 

berkelanjutan. Teknik analisis yang digunakan untuk menjelaskan hasil penilaian adalah 

dengan menggunakan deskriptif kuantitatif dari hasil skoring yang telah didapatkan dari 

tiap variabel sebelumnya.  

1.7.8 Kerangka Analisis 

Tahapan-tahapan analisis yang dilakukan tersebut kemudian dibentuk ke dalam sebuah 

kerangka, yaitu kerangka analisis penelitian. Kerangka analisis penelitian digunakan dalam 

penelitian untuk memberikan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan mulai dari input, proses, 

hingga menghasilkan output. Berikut ini merupakan kerangka analisis yang terbentuk dalam 

penelitian ini (lihat Gambar 1.4). 
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Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2017 

Gambar 1.4 

Kerangka Analisis Penelitian 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika dari penyusunan studi Penilaian Kualitas Kampung Hijau Rawajati sebagai 

Kampung Ramah Lingkungan yang Berkelanjutan ini meliputi: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan juga 

sasaran penelitian, manfaat dari penelitian, ruang lingkup yang terdiri dari ruang lingkup 

materi dan ruang lingkup wilayah, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN LITERATUR KUALITAS PERMUKIMAN KAMPUNG HIJAU 

BERKELANJUTAN 

Bagian ini akan menguraikan teori mengenai perumahan dan permukiman, kampung kota, 

permukiman berkelanjutan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi institusi atau 

kelembagaan, kondisi sarana dan prasarana lingkungan, dan kualitas lingkungan 

permukiman Kampung Hijau, serta sintesis literatur dari beberapa rujukan yang disusun 

untuk menemukan berbagai variabel yang dibutuhkan dalam studi ini. 

BAB III  GAMBARAN UMUM KAMPUNG HIJAU RAWAJATI, KECAMATAN 

PANCORAN, JAKARTA SELATAN 

Bagian ini akan membahas mengenai gambaran umum Kampung Hijau Rawajati yang akan 

ditinjau dari aspek fisik, sosial kependudukan, ekonomi, dan kelembagaan di Kampung 

Hijau Rawajati  

BAB IV PENILAIAN KUALITAS KAMPUNG HIJAU RAWAJATI SEBAGAI KAMPUNG 

RAMAH LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN 

Berisi mengenai analisis-analisis yang berkaitan dengan penilaian terhadap kualitas 

Kampung Hijau Rawajati sebagai kampung ramah lingkungan yang berkelanjutan. Analisis 

yang digunakan berupa analisis deskriptif kuantitatif untuk mengidentifikasi variabel-

variabel dari keberlanjutan kampung hijau melalui pembobotan dan skoring menggunakan 

Skala Likert untuk menilai tingkat keberlanjutan Kampung Hijau Rawajati  

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil studi yang dilakukan, serta menyertakan 

rekomendasi yang diberikan baik kepada pemerintah Kota Jakarta Selatan, pengelola 

Kampung Hijau Rawajati, maupun masyarakat Kampung Rawajati, yang dapat digunakan 

sebagai studi lanjutan di waktu yang akan datang. 


