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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang  

Rumah merupakan sebuah kebutuhan dasar (basic need) yang harus menjadi prioritas 

dalam pembangunan. Fungsi dasar dari rumah sendiri adalah sebuah tempat untuk berlindung dari 

gangguan alam dan binatang. Sejalan dengan adanya perkembangan peradaban, maka fungsi rumah 

menjadi berkembang sebagai sumber rasa aman dan nyaman. Dalam hal ini, apabila dilihat dari 

aspek sosial, maka rumah memiliki fungsi sebagai status simbol dan parameter kemakmuran 

(Cahyono & Sudaryatmo, 2002). Rumah juga tidak lepas dari unsur lingkungan. Hubungan antara 

manusia, tempat tinggal dan lingkungan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

karena pada hakikatnya manusia merupakan sebuah bagian dari lingkungan. Hal ini juga berlaku 

sebaliknya, hunian dan lingkungan nantiya akan dibentuk serta diubah oleh manusia selama 

manusia tersebut menjalani kehidupannya. Tanpa adanya tempat tinggal, maka manusia tidak akan 

dapat hidup dengan layak dan semestinya (Sastra M & Marlina, 2006), namun, kendala yang kerap 

terjadi di negara berkembang dalam usaha pemenuhan kebutuhan perumahan adalah tingginya 

kebutuhan perumahan dan banyaknya masalah yang dihadapi oleh negara berkembang tersebut.  

Pertambahan jumlah penduduk yang terjadi di beberapa negara berkembang termasuk 

Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini, merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi jumlah tingginya permintaan perumahan. Pertambahan jumlah penduduk tersebut 

selalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Di sisi lain, peningkatan permintaan lahan baru 

juga didorong oleh fenomena urbanisasi. Fenomena urbanisasi terjadi karena tidak tersedianya 

lapangan kerja yang memadai di kawasan pedesaan. Sejalan dengan kondisi tersebut, daerah 

perkotaan yang menjadi tujuan untuk melakukan migrasi dirasa belum cukup mampu untuk 

melayani permintaan pekerjaan oleh para pendatang dalam jumlah yang cukup besar. Push factor 

yang terjadi di daerah pedesaan dapat dikatakan jauh lebih tinggi daripada pull factor yang ada di 

daerah perkotaan. Fenomena ini menyebabkan peningkatan jumlah penduduk pendatang yang 

berasal dari daerah pedesaan yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi masyarakat yang 

tergolong dalam masyarakat berpenghasilan rendah (Ramadona, 2011).  

Melihat kondisi tersebut, tanpa adanya kesempatan kerja yang tersedia maka akan sulit 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat mempertahankan hidupnya. Dalam 

menentukkan prioritas tentang rumah, masyarakat berpenghasilan rendah akan cenderung memilih 

lokasi rumah yang dekat dengan tempat kerja dan yang dapat memberikan kesempatan kerja. 
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Selanjutnya, yang menempati prioritas kedua adalah status kepemilikan rumah, dan disusul dengan 

kualitas rumah yang menjadi prioritas terakhir dalam menentukan hunian (Ramadona, 2011).  

Melihat faktor dan keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah, 

maka mendorong mereka untuk melakukan pembangunan rumah di tanah yang ilegal seperti 

pinggiran jalur kereta api, sempadan sungai dan lain-lain. Selain itu, permasalahan yang dihadapi 

oleh pembangunan perumahan perkotaan meliputi luas lahan yang semakin sempit, harga tanah dan 

bahan material yang akan semakin meningkat, serta kebutuhan masyarakat yang akan selalu 

meningkat.  Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas perumahan, dan bahkan akan 

menimbulkan munculnya beberapa titik yang tergolong dalam kawasan permukiman kumuh 

(Keman, 2005). Kawasan tersebut biasanya tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang 

memadai, kondisi jalan yang buruk, tidak tersedianya MCK yang memadai, bangunan yang 

cenderung tidak teratur, dan saluran pembuangan dan drainase yang buruk. Padahal, rumah dikenal 

sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar akan tempat berlindung dan memiliki dampak 

besar terhadap kualitas hidup, kesehatan, keselamatan, keamanan, kesejahteraan serta produktivitas 

manusia (Ibem & Azuh, 2011). 

Demi terwujudnya kehidupan yang dimanis dan memiliki kualitas hidup yang baik bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah, maka kebutuhan akan perumahan hendaknya dapat terpenuhi 

dengan kondisi yang layak, terjangkau, dan memenuhi standar minimal perumahan yaitu kesehatan, 

keamanan dan kenyamanan. Salah satu bentuk tindakan yang mampu menampung kebutuhan 

perumahan yang sedemikian besar dengan tanah yang terbatas adalah sistem pembangunan 

Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) yaitu sebuah perumahan yang memiliki bentuk 

bangunan vertikal keatas dengan sistem sewa.  

Berdasarkan UU No 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun menyatakan bahwa rumah 

susun merupakan bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi 

dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun 

vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara 

terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan ruang bersama dan tanah bersama. 

Rumah susun merupakan hunian vertikal yang dijadikan sebagai solusi penanganan permasalahan 

perumahan dan permukiman kumuh (Dirjen Cipta Karya, 2012). Pembangunan rusunawa memiliki 

tujuan untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) yang ke-11 dan diawali pada 

tahun 2003 dengan pembangunan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.  

Salah satu daerah yang dijadikan sebagai sasaran pembangunan rumah susun adalah Kota 

Semarang. Rumah susun yang dibangun pertama kali di Kota Semarang pada tahun 1900-an yaitu 

Rusun Pekunden dan Rusun Bandarharjo. Namun seiring dengan berjalannya waktu, penurunan 

kualitas hunian terjadi di rumah susun tersebut. Beberapa kerusakan bangunan terjadi di rumah 
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susun Bandarharjo, seperti kondisi atap yang bocor, fasilitas yang tidak memadai, dinding yang 

mulai retak, penurunan konstruksi bangunan sebesar 0,5 m karena secara rutin terendam genangan 

air rob, kerusakan saluran air dan keretakan lantai dasar yang terjadi di blok B. Keterakan lantai 

dasar ini diduga disebabkan oleh air rob yang selalu menggenang. Sebanyak 47,83% penghuni 

Rumah Susun Bandarharjo menyatakan bahwa hunian tersebut kurang layak untuk ditinggali.  

Selanjutnya, penurunan kualitas hunian juga terjadi di Rumah Susun Pekunden. Kerusakan yang 

terjadi berupa keretakan yang terjadi pada jembatan penghubung antar blok, kolom penyangga 

bangunan, kondisi balok kayu kuda-kuda yang mengalami pelapukan, dan pipa air bersih yang 

tidak terawat. Sebanyak 85% penghuni Rumah Susun Pekunden menyatakan bahwa hunian 

tersebut kurang layak. Selain itu perilaku penghunian juga tidak tertib serta terjadi alih huni di 

bawah tangan, sehingga menyebabkan status hunian menjadi tidak jelas. Pemeliharaan dan 

perawatan bangunan tidak berjalan dengan baik di lingkungan rumah susun tersebut, menyebabkan 

pelayanan sarana dan prasarana umum kurang berfungsi (Hendaryono, 2010).  

Melihat kondisi tersebut, Rusun Bandarharjo dan Pekunden dapat dikatakan sebagai 

hunian yang sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan penyediaan rumah susun sederhana yang layak, 

sehat dan terjangkau bagi MBR. Upaya untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut perlu 

adanya upaya yang dilakukan pada rumah susun lain di Kota Semarang. Salah satu rumah susun 

yang  kondisiya dapat dikatakan lebih baik daripada rusun Bandarharjo dan Rumah Susun 

Pekunden adalah Rusunawa Kaligawe. Rusunawa ini terletak di Kelurahan Kaligawe, Kecamatan 

Gayamsari. Rumah susun ini terdiri dari 7 Twin Block. Tujuan pembangunan Rusunawa Kaligawe 

ini merupakan upaya peremajaan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Kaligawe Semarang 

dan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Rumah susun yang sudah dapat dihuni 

dari tahun 2010 tersebut dibangun melalui tiga tahun tahapan yaitu pada tahun 2005, 2006 dan 

2007.  

Pembangunan rumah susun yang ditujukan sebagai solusi pemenuhan hunian bagi 

masyarakat berpengahasilan rendah ini tidak luput dari permasalahan yang bersifat teknis maupun 

sosial. Terjadinya rembesan air pada dinding hampir yang terjadi di setiap unit, keretakan terjadi di 

beberapa lantai dasar dan saluran drainase tersumbat oleh tumpukan sampah. Selanjutnya, pola 

permukiman yang pada awalnya menyebar (kampung) yang Selanjutnya, berubah menjadi vertikal 

(rumah susun) menyebabkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi oleh penghuni yaitu 

keterbatasan ruang gerak dan pola komunikasi yang berubah (Budiharjo & Sujarto, 2009). 

Pemanfaatan ruang-ruang bersama di Rusunawa Kaligawe masih sangat kurang karena kurang 

adanya upaya perawatan dan pemeliharaan, sehingga menyebkan hubungan masyarakat kurang 

terjalin dengan baik (Dewi & Yuliastuti, 2015). Rumah susun sebagai bentukan hunian baru harus 

dapat mengakomodasi kebutuhan penghuni untuk dapat bersosialisasi dan melakukan hubungan 
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bermasyarakat. Permasalahan tersebut nantinya akan berdampak pada kualitas hidup penghuni 

yang tinggal di rusunawa, karena pada dasarnya konsep kualitas hidup berkaitan dengan kondisi 

fisik seperti ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas hunian, kualitas lingkungan dan juga 

berkaitan dengan kondisi yang bersifat non fisik seperti kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi 

dalam pembangunan, bermain, dan berekreasi (Yuan, Lan, & Yuen, 1999).  

Pentingnya penilaian mengenai hunian yang berangkat dari kualitas hidup ini 

dimaksudkan untuk mengantisipasi permasalahan yang sebelumnya terjadi di rumah susun 

Bandarharjo dan Pekunden.  Selain itu, dalam melakukan perencanaan, kualitas hidup  merupakan 

aspek penting yang harus dipertimbangan (Myers, 1988). Sehubungan dengan itu, setiap upaya 

yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai keberlanjutan program 

perumahan publik merupakan suatu perkembangan yang baik. Hal ini bertujuan untuk membantu 

para pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan demi mendukung prakarsa pembangunan 

berkelanjutan di sektor perumahan. Sebuah kebijakan dengan fokus utama untuk meningkatkan 

kualitas kualitas hidup masyarakat, pada dasarnya juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah (Weziak-Białowolska, 2016) maka dari itu dapat meningkatkan 

tingkat efisiensi kebijakan publik yang ditetapkan. Penelitian ini berusaha untuk menilai mengenai 

kondisi sosial masyarakat serta penilaian kualitas lingkungan dan hunian di Rusunawa Kaligawe, 

Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.  

 

1.2. Perumusan Masalah  

Fenomena urbanisasi bergerak karena terjadinya peningkatan pendapatan perkapita, 

industrialisasi, dan kegiatan ekspor (Moomaw & Shatter, 1996).  Dampak dari adanya urbanisasi 

dan industrialisasi yang terjadi di Kota Semarang adalah meningkatnya permintaan akan hunian. 

Selain itu, masyarakat juga membutuhkan hunian yang terjangkau dan dekat dengan tempat 

kerjannya. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kota Semarang melakukan upaya untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang berupa 

pembangunan sebuah rumah susun. Beberapa rumah susun yang telah dibangun antara lain rumah 

susun Kaligawe, Plamongansari, Karangroto, Bandarharjo 1, Bandarharjo 2, Pekunden dan Kudu. 

Sementara itu, Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Tata Kota dan Perumahan juga sudah 

merencanakan pembangunan rusunawa pada tahun 2017 yang tersebar di Tugu, Genuk, dan 

Rowosari. Salah satu pembangunan rusunawa yang memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan rumah susun lainnya adalah Rusunawa Kaligawe.  Pembangunan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang ini berdiri di atas tanah seluas 18 Ha di Kelurahan 

Kaligawe, Kecamatan Gayamsari. Pembangunan rusunawa dimulai pada tahun 2005 hingga tahun 

2011. Pembangunan rusunawa yang merupakan salah satu program pemerintah ini bertujuan untuk 
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mengatasi permasalahan backlog atau fenomena kekurangan rumah sehingga dapat meningkatkan 

aksesibilitas penduduk miskin untuk dapat menghuni tempat tinggal yang nyaman, layak dan sehat, 

sehingga diharapkan nantinya akan mengurangi jumlah permukiman kumuh yang terdapat di Kota 

Semarang.  

Rusunawa Kaligawe terbagi dalam dua tipe unit yaitu tipe 24 dan 21. Untuk unit dengan 

tipe 21 berjumlah 288 unit sedangkan untuk unit dengan tipe 24 berjumlah sebanyak 384 unit.  

Pembangunan ini dilakukan di wilayah yang dapat dikatakan strategis karena dibangun di daerah 

pinggiran Kota Semarang. Hal ini menyebabkan banyak penghuni khususnya masyarakat 

berpenghasilan rendah, tertarik untuk memilih lokasi hunian di Rusunawa Kaligawe. Selain itu, 

pembangunan rusunawa yang terletak di Kelurahan Kaligawe ini dapat dikatakan cukup tepat 

sasaran karena sebagian besar penghuni yang tinggal di rusunawa merupakan penghuni yang 

tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (Ayuningtyas & Pradoto, 2013).  

Sehubungan dengan itu, tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan juga terjadi di 

Rusunawa Kaligawe. Peristiwa yang terjadi di lingkungan rusunawa antara lain jatuhnya seorang 

balita yang dari lantai 3 Rusunawa Kaligawe Block C atau dari ketinggian sekitar 8 meter. Kejadian 

tersebut diakibatkan karena hilangnya 2 pagar besi yang menjadi pembatas. Kondisi fisik fasilitas 

yang tidak layak dan mengalami penurunan kualitas bangunan, yang berdampak pada kejadian 

hilangnya nyawa seorang balita. Rembesan air pada dinding hampir terjadi di setiap unit, keretakan 

juga terjadi di beberapa lantai dasar dan saluran drainase tersumbat oleh tumpukan sampah. Selain 

itu, warga mengeluhkan kerusakan lainnya seperti sebanyak empat meteran listrik yang ada dilantai 

empat rusunawa mengalami kerusakan, dan beberapa pelindung tangga yang terdapat pada 

beberapa titik tangga rusunawa mengalami patah (Parwito, 2017). Bangunan yang ditempati lebih 

dari 5 tahun itu sudah banyak mengalami kerusakan dan belum ada penanganan yang serius dari 

Pemkot Semarang (M. Hariyanto, 2015). Selanjutnya, apabila dilihat dari aspek sosial,  interaksi 

sosial sudah tercipta dan berjalan dengan baik dengan adanya pembentukkan sebuah organisasi 

sosial kemasyarakatan berupa paguyuban, RT dan RW. Sehubungan dengan hal tersebut, pada 

kenyataanya terdapat kendala yang terjadi yaitu, kebutuhan sosial penghuni rusunwa tersebut 

belum seluruhnya terpenuhi. Hal ini dapat dilihat bahwa interaksi yang terjadi antar penghuni 

rusunawa tersebut masih terbatas pada ruang lingkup satu lantai saja. Interaksi yang terjadi antar 

penghuni antar block  atau antar lantai dapat dikatakan kurang terakomodasi karena penghuni 

kurangnya minat penghuni untuk berkunjung karena dirasa jarak yang terlalu jauh (Dewi & 

Yuliastuti, 2015).  

 Melihat terjadinya beberapa permasalahan yang terjadi di rumah susun sederhana sewa 

Kaligawe, Kota Semarang, maka muncul indikasi terhadap permasalahan terhadap kualitas 

lingkungan dan hunian. Oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk mengukur lingkungan hunian di 
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Rusuanwa Kaligawe untuk dapat mengantisipasi permasalahan yang sebelumnya terjadi di rumah 

susun di Kota Semarang. Hal ini disebabkan karena, pada umumnya kualitas hunian dan kualitas 

lingkungan merupakan hal yang menentukan kualitas hidup dan well-being (Flynn, Berry, & 

Heintz, 2002). Upaya ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar permasalahan tersebut tidak 

terjadi di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu didapat sebuah Research 

Question yaitu “Bagaimana kualitas hunian di Rusunawa Kaligawe, Kota Semarang?” 

 

1.3. Tujuan dan Sasaran  

Adapun tujuan dan sasaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
1.3.1 Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah menilai Kualitas Hunian di Rusunawa Kaligawe, Kota 

Semarang.  

1.3.2 Sasaran   

Untuk mencapai tujuan penelitian, adapun sasaran yang dapat dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Identifikasi karakteristik penghuni berupa usia, lama tinggal, jumlah anggota keluarga, 

tingkat pendidikan, dan status perkawinan 

2. Menganalisis kualitas fisik lingkungan Rusunawa Kaligawe  

3. Menganalisis kualitas hunian dari segi interaksi dan kegiatan sosial masyarakat 

Rusunawa Kaligawe 

4. Menganalisis kualitas hunian dari aspek segi kondisi perekonomian di Rusunawa 

Kaligawe 

5. Menganalisis aspek pengelolaan di Rusunawa Kaligawe 

6. Analisis kualitas hunian di Rusunawa Kaligawe, Kota Semarang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang membahas mengenai penilaian kualitas hunian di 

Rusunawa Kaligaw, Kota Semarang adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam penyediaan 

rusunawa yang nyaman, layak huni, terjangkau. 

2. Memberikan arahan dan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Semarang dalam 

melakukan penyusunan kebijakan terkait dengan pembangunan rusunawa di Kota 

Semarang.  
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3. Dapat dijadikan sebagai wawasan bertempat tinggal yang sehat, aman, nyaman dan 

terjangkau bagi masyarakat atau calon penguni rusunawa dalam menentukan pilihan 

hunian.  

4. Penilaian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu dalam peningkatan 

fasilitas dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dan perencanaan rusunawa di 

masa depan. 

5. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengantisipasi pemeliharaan rusunawa 

kedepannya.  

 

1.5. Ruang Lingkup  

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi menjadi ruang lingkup wilayah dan 

ruang lingkup materi.  

1.5.1 Ruang Lingkup Materi  

Pada dasarnya penelitian ini fokus untuk mengetahui dan mengidentifikasi kualitas 

hunian di Rusunawa Kaligawe, Kota Semarang. Penilaian ini didasarkan oleh persepsi penghuni 

yang tinggal di Rusunawa Kaligawe, dimana penghuni merupakan objek dalam penelitian. Adapun 

batasan materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Materi tentang kualitas hunian yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi kualitas 

fisik lingkungan, kualitas sosial ekonomi serta pengelolaan Rusunawa Kaligawe 

2. Materi tentang kualitas fisik meliputi kelengkapan serta pencapaian sarana dan prasarana, 

dan kecukupan ruang.  

3. Materi tentang kualitas interaksi dan kegiatan sosial masyarakat meliputi keberadaan 

kegiatan sosial dan hubungan bertetangga. 

4. Materi tentang kualitas perekonomian meliputi tingkat pendapatan, dan pengeluaran biaya 

hidup per bulan.   

5. Materi tentang kualitas hunian terkait tingkat pengelolaan meliputi pemanfaatan fisik, 

penghunian, peranan badan pengelola, peranan pemerintah daerah, yang terdapat di 

Rusunawa Kaligawe.   

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah  

Adapun ruang lingkup wilayah makro dalam penelitian ini adalah Kecamatan Gayamsari 

yang terletak di Kota Semarang.  Kecamatan ini merupakan salah satu dari 16 wilayah kecamatan 

di Kota Semarang.  
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Sumber: Analisis peneliti,2018 

Gambar 1. 1 Konstelasi Wilayah Penelitian  

 

Adapun ruang lingkup wilayah mikro pada Gambar 1.1, berada di Rusunawa Kaligawe, 

Kelurahan Kaligawe, Kota Semarang. Rusunawa Kaligawe merupakan salah satu rumah susun 

yang dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang di atas tanah milik pemerintah dengan luas 18 

Ha. Rusunawa Kaligawe terdiri dari 7 Twin Block dimana masing-masing block  terdiri dari 96 unit 

hunian sehingga jumlah total unit hunian sebanyak 672 unit. Kawasan rusunawa tersebut terletak di 

lokasi yang strategis dan memiliki aksesibilitas yang cukup baik. Rusunawa dapat dijangkau dari 

Jalan Arteri Sukarno Hatta, Jalan Raya Kaligawe dan Jalan Arteri Yos Sudarso. Selain itu, 

Rusunawa Kaligawe juga dekat dengan akses jalan tol Semarang Solo.  

KELURAHAN KALIGAWE 

KECAMATAN GAYAMSARI 

RUSUNAWA  

KALIGAWE 

RUSUNAWA 

 KALIGAWE 
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1.6.  Kerangka Pikir Penelitian  

Pada Gambar 1.2 merupakan kerangka pikir dari penelitian Penilaian Kualitas Hunian di 

Rusunawa Kaligawe, Kota Semarang. 

 

Sumber: Analisis peneliti,2018  

Gambar 1. 2 Kerangka pikir penelitian 
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1.7. Metode Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah 

pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan suatu pendekatan penelitian melalui 

proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka guna menganalisis 

keterangan yang ingin dikaji (Kasiram, 2008). Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif 

juga disebut sebagai metode positivistik, yaitu penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah / teori 

yang secara nyata, objektif, dan terstruktur (Sugiyono, 2013). Penelitian ini dilakukan dengan 

melakukan pengumpulan data melalui pengambilan sampel dari populasi dengan menggunakan 

kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data primer yang Selanjutnya, dianalisis 

menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menguji hipotesis (Singarimbun & Sofian, 2009).  

Landasan dari penelitian ini didukung oleh fakta-fakta yang hanya terbatas pada 

penggambaran fenomena yang akan dite liti. Fakta-fakta yang digunakan tidak hanya terbatas dalam 

penggambaran fenomena yang sedang berlangsung namun juga secara berlanjut dalam melakukan 

analisis terhadap masing-masing variabel. Penelitian ini dilakukan untuk menguji beberapa 

indikator yang mempengaruhi kualitas hunian. Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk 

menilai kualitas hunian di Rusunawa Kaligawe, Kota Semarang. Selanjutnya, dengan penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam 

pengembangan rumah susun sederhana sewa di Kota Semarang selanjutnya.  

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses yang sangat penting dalam sebuah penelitian 

melalui proses pengadaan data primer untuk mendukung sebuah analisis penelitian. Data yang 

dikumpulkan harus bersifat valid dan validitas data tersebut dapat dipengaruhi oleh alat ukur serta 

kualitas pengambilan data. Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian: 

1. Teknik Pengumpulan Data Primer  

Pengumpulan data primer merupakan kegiatan pengumpulan data yang didapatkan secara 

langsung. Pengumpulan data tersebut didapat berdasarkan pengamatan langsung terhadap suatu 

kondisi eksisting secara empiris di lapangan. Berikut merupakan teknik pengumpulan data primer 

dalam penelitian ini: 

 Kuesioner 

Kuesioner merupakan salah satu alat pengumpul data dan informasi dalam bentuk angket 

yang berisi pertanyaan secara tertulis yang mengacu pada variabel penelitian yang ditujukan untuk 

responden. Secara umum, daftar pertanyaan dalam sebuah kuesioner biasanya cukup tererinci dan 

lengkap sehingga data yang akan didapatkan bersifat detail. Dalam penelitian ini, jenis kuesioner 

yang akan digunakan yaitu kuesioner tertutup atau jenis kuesioner yang pertanyaannya dibuat 
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sedemikian rupa sehingga responden telah dibatasi dalam pemberian jawaban karena tersedia 

alternatif jawaban. Pertanyaan yang diajukan telah disesuaikan oleh dengan variabel yang 

digunakan dalam menilai kualitas hunian penghuni Rusunawa Kaligawe.  

 Observasi  

Pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan orbservasi langsung atau pengamatan secara langsung. Pengamatan ini 

dilakukan dan direncanakan secara sistematik serta berkaitan dengan tujuan penelitian. Biasanya 

pengamatan langsung melihat tentang sebuah kondisi, objek, maupun peristiwa yang terjadi yang 

Selanjutnya, akan direkam dan dicatat langsung oleh peneliti sebagai pendukung analisis (Nazir, 

2003). Teknik obervasi yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pengamatan berstruktur, 

dimana peneliti telah mengetahui aspek yang akan diamati yang relevan dengan permasalahan dan 

tujuan penelitian. Observasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi fisik hunian, kondisi 

lingkungan, sarana prasarana, karakteristik dan aktivitas penghuni Rusunawa Kaligawe.  

 Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan tatap muka secara 

langsung kepada responden atau narasumber melalui beberapa pertanyaan yang diajukan. Dalam 

hal ini sampel yang dijadikan sebagai sumber informasi adalah pihak pengelola Rusunawa yang 

lebih memahami tentang pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan rusunawa.  

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Teknik pengumpulan data sekunder merupakan suatu kegiatan pengumpulan data yang 

tidak berdasarkan pengamatan secara langsung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan telaah 

dokumen dan kajian literatur. Berikut beberapa sumber yang digunakan dalam pengumpulan data 

untuk dapat memperoleh data sekunder: 

 Telaah Dokumen 

Telaah dokumen merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data sekunder. 

Kegiatan ini dilakukan dengan mengkolektifkan, menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen tertulis, visual maupun elektronik. Dalam penelitian ini, dokumen yang mendukung 

seperti dokumen Kecamatan Gayamsari Dalam Angka 2017, Kota Semarang Dalam Angka 2017, 

serta RTRW Kota Semarang. Beberapa data yang didapat berupa kondisi geografis, profil wilayah, 

demografi, ketersediaan sarana dan prasarana, dan beberapa data statistik lainnya. Data sekunder 

tersebut sangat berguna dalam memberikan informasi sebagai gambaran umum wilayah studi serta 

pendukung dan pedoman dalam penelitian.  

 Studi Literatur  

Teknik ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui beberapa literatur yang 

sudah ada. Melalui beberapa literatur tersebut, maka akan didapat teori yang relevan dalam 
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penelitian berdasarkan sintesa literatur yang telah dilakukan sehingga dapat diterapkan dalam 

melakukan penelitian. Selain itu, melalui studi literatur juga dapat diperoleh variabel-variabel 

penelitian yang dapat mendukung penelitian. Literatur tersebut biasanya bersumber dari jurnal 

penelitian, buku, maupun arikel yang dapat mendukung kegiatan penelitian. 
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1.7.2 Kebutuhan Data  

 

TABEL I. 1 KEBUTUHAN DATA 
 

Nomor Sasaran Variabel  Indikator  Nama Data Tahun 
Bentuk 

Data  

Teknik 
Pengumpulan 

Data  

Sumber 
Data  

1 

 Identifikasi karakteristik 

penghuni Rusunawa 
Kaligawe, dilihat dari usia,  
tingkat pendidikan, jenis 

kelamin dan lama tinggal.   

Karakteristik penghuni Data responden  

Usia  Terbaru  Numerik  Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 

Kaligawe 

2 Tingkat Pendidikan  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 
Kaligawe 

3 Jenis Kelamin  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 

Rusunawa 
Kaligawe 

4 Lama tinggal Terbaru  Numerik  Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 
Kaligawe 

5 Status perkawinan  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 

Rusunawa 
Kaligawe 

  Tempat Asal  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 

Kaligawe 

6 Jumlah anggota Keluarga  Terbaru  Numerik  Kuesioner  

Penghuni 

Rusunawa 
Kaligawe 

7 
Menganalisis kualitas fisik 
lingkungan terkait kualitas 
sarana prasarana 

lingkungan  

Kualitas Prasarana 
Lingkungan  

Kualitas Jaringan 
jalan  

Kondisi jar ingan ja lan di 

lingkungan rusunawa Terbaru  Deskripsi 

Kuesioner dan 

Observasi  

Penghuni 
Rusunawa 

Kaligawe 

8 

Kualitas Jaringan 

air bersih  
Kualitas dan kondisi jaringan air 
bersih  Terbaru  Deskripsi 

Kuesioner dan 
Observasi  

Penghuni 
Rusunawa 
Kaligawe 

9 Kualitas sanitasi  Kondisi jar ingan sanitasi  Terbaru  Deskripsi Kuesioner dan Penghuni 



 

14 
 

Nomor Sasaran Variabel  Indikator  Nama Data Tahun 
Bentuk 

Data  

Teknik 
Pengumpulan 

Data  

Sumber 
Data  

Observasi  Rusunawa 
Kaligawe 

10 

Kualitas jar ingan 
drainase  

Kondisi jar ingan drainase  Terbaru  Deskripsi 
Kuesioner dan 
Observasi  

Penghuni 
Rusunawa 
Kaligawe 

12 

Kualitas 
persampahan  

Sistem persampahan di rusun  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 

Rusunawa 
Kaligawe 

15 

  

Sarana 
peribadatan  

kondisi sarana peribadatan di 

lingkungan rusuanwa  Terbaru  Deskripsi 

Kuesioner dan 

Observasi  

Penghuni 
Rusunawa 

Kaligawe 

16 
Jarak ke sarana peribadatan di 
rusunawa  Terbaru  Numerik  Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 
Kaligawe 

21 
Sarana Olahraga  

Jarak pencapaian ke sarana 
Olahraga  di lingkungan 

rusunawa  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 

Kaligawe 

22 
kondisi sarana Olahraga  di 
lingkungan rusuanwa  Terbaru  Numerik  

Kuesioner dan 
Observasi  

Penghuni 
Rusunawa 
Kaligawe 

23 
Sarana rekreasi 

Ketersediaan sarana rekreasi  Terbaru  Deskripsi 
Kuesioner dan 
Observasi  

Penghuni 

Rusunawa 
Kaligawe 

24 
Jarak pencapaian ke sarana 
rekreasi di rusunawa  Terbaru  Numerik  Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 
Kaligawe 

25 
Aksesibilitas dan 

Kemudahan Transportasi 

Sarana 

Transportasi  

Alat transpor tasi yang 
digunakan penghuni  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 

Rusunawa 
Kaligawe 

26 

Kondisi pelayanan alat 

transpor tasi umum  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 

Kaligawe 

27 Parkir  Kondisi area parkir di rusunawa  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  Penghuni 
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Nomor Sasaran Variabel  Indikator  Nama Data Tahun 
Bentuk 

Data  

Teknik 
Pengumpulan 

Data  

Sumber 
Data  

Rusunawa 
Kaligawe 

28 
Bangunan rumah susun  

kapasitas luas 
hunian rumah 

susun  
Kondisi kapasitas luas hunian 
rumah susun  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 
Kaligawe 

29 
kondisi bangunan  

kondisi bangunan rumah susun  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 

Rusunawa 
Kaligawe 

30 

Menganalisis kualitas hunian 

dari segi interaksi dan 
kegiatan sosial masyarakat 

Rusunawa Kaligawe 

 Interaksi dan kegiatan 
sosial masyarakat 

interaksi dan 
kegiatan sosial 

penghuni 

Intensitas kegiatan sosial  

Terbaru  Deskripsi 

Kuesioner dan 

wawancara 

Penghuni 
Rusunawa 

Kaligawe 

31 
Frekuensi Kegiatan  

Terbaru  Deskripsi 
Kuesioner dan 
wawancara 

Penghuni 
Rusunawa 
Kaligawe 

32 

Hubungan bertetangga 

Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 

Kaligawe 

33 
Keamanan  Tingkat kenyamanan tinggal di 

rusunawa  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 
Kaligawe 

34 
Kenyamanan   

Tingkat keamanaan rusunawa  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 

Rusunawa 
Kaligawe 

35 
Tingkat kepuasan  Tingkat kepuasan penghuni 

terhadap tempat tinggalnya  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 
Kaligawe 

36 
Kepedulian 
masyarakat 

terhadap 
lingkungan  

Kepedulian masyarakat 

terhadap penghijauan 
lingkungan  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 

Rusunawa 
Kaligawe 

37 

Kepedulian masyarakat 
terhadap kebersihan 

lingkungan  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 

Kaligawe 

38 Menganalisis kualitas hunian Perekonomian Masyarakat  Mata Jenis pekerjaan/mata Terbaru  Deskripsi Kuesioner  Penghuni 



 

16 
 

Nomor Sasaran Variabel  Indikator  Nama Data Tahun 
Bentuk 

Data  

Teknik 
Pengumpulan 

Data  

Sumber 
Data  

dari segi kondisi 
perekonomian di Rusunawa 
Kaligawe 

pencaharian  pencaharian  Rusunawa 
Kaligawe 

39 
Biaya hidup  

Jumlah pendapatan per bulan  Terbaru  Numerik  Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 
Kaligawe 

40 Jumlah pengeluaran per bulan  Terbaru  Numerik  Kuesioner  

Penghuni 

Rusunawa 
Kaligawe 

42 

    

  

intensitas perawatan dan 

pemeliharaan  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 

Kaligawe 

43 

Penambahan/perluasan 

bangunan 
Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 
Kaligawe 

44 

Pengubahan bentuk hunian  

Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 

Kaligawe 

45 

Penghunian  

tata cara penghunian  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 
Kaligawe 

46 Perjanjian sewa Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 

Rusunawa 
Kaligawe 

47 Pembayaran retrubusi sewa  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 
Kaligawe 

48 
Intensitas pemeliharaan, 
merawat, menjaga kebersihan  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 

Rusunawa 
Kaligawe 

  

Peranan 
Pemerintah 

Daerah  

intensitas perawatan dan 

pemeliharaan  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 

Kaligawe 

49 intensitas bantuan dalam Terbaru  Deskripsi Kuesioner  Penghuni 
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Nomor Sasaran Variabel  Indikator  Nama Data Tahun 
Bentuk 

Data  

Teknik 
Pengumpulan 

Data  

Sumber 
Data  

pembinaan, pengawasan, 
pendampingan di rumah susun  

Rusunawa 
Kaligawe 

52 

Peranan Badan 
Pengelola  

pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab  Terbaru  Deskripsi Kuesioner  

Penghuni 
Rusunawa 
Kaligawe 

Sumber: Analisis peneliti, 2018 
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1.7.3 Teknik Sampling  

Pada dasarnya, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan dalam menentukan 

responden dalam pengambilan sampel. Pengambilan sampel tersebut tentunya harus sesuai dengan 

tujuan penelitian yang akan dilakukan. Cara yang digunakan dalam untuk pengambilan sampel 

penelitian ini yaitu probability sampling. Sedangkan teknik sampling yang digunakan yaitu 

proportional random sampling. Teknik ini merupakan cara mengambil sampel, dimana setiap 

individu atau unit dalam keseluruhan populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, 

namun dilakukan pembagian sampel secara proporsional (Tika, 2005). Alasan yang 

melatarbelakangi penggunaan teknik ini karena sasaran responden yang akan dituju untuk 

mendukung penelitian kulitas hunian di Rusunawa Kaligawe adalah penghuni rusunawa dan 

penghuni rusunawa dianggap bersifat homogen. Karena dalam pengambilan sampel tersebut tidak 

memperhatikan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan ataupun syarat 

lainnya. Berikut cara dalam menentukan bersaran sampel dengan menggunakan rumus Slovin 

(Sugiyono, 2013): 

   
 

      
 

 

 

Keterangan : 

n  = besaran sampel 

N = besaran populasi (jumlah KK) 

e = Taraf kesalahan (error) sebesar 0,1  

Jumlah total populasi atau KK yang tinggal dalam Rusunawa Kaligawe adalah 672 KK. 

Dalam menentukan besaran sampel, taraf kesalahan (error) yang akan digunakan sebesar 0,1. Hal 

ini berarti bahwa dalam melakukan penenelitian, tingkat kepercayaan penelitian sebesar 90%. 

Perhitungan penentuan besaran sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

n  = besaran sampel 

N = 672 KK 

e = Taraf kesalahan (error) sebesar 0,1  
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Berdasarkan perhitungan besaran sampel, jumlah sampel yang didapatkan sebanyak 87 

sampel. Namun, teknik yang digunakan dalam penentuan sampel ini adalah proportional random 

sampling maka pembagian sampel disesuaikan dan dibagi merata berdasarkan jumlah Twin Block 

yang terdapat di Rusunawa Kaligawe. Angka 87 jika dibagi dengan 7 (jumlah Twin Block) maka 

hasilnya tidak bulat yaitu 12,5 maka dari itu jumlah sampel untuk masing-masing Twin Block 

dibulatkan menjadi 13 sampel.  Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai distribusi 

sebaran sampel untuk setiak twin block:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber: Analisis peneliti, 2018 

   

Gambar 1. 3 Teknik Sampling  
 

Berdasarkan Gambar 1.3, dapat disimpulkan bahwa distribusi sampel untuk setiap Twin 

Block   sebanyak  13 KK. Seperti yang telah dijelaskan diatas, proses pendistribusian sampel 

dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah populasi untuk setiap Twin Block. Jumlah total 

keseluhuran sampel pada Rusunawa Kaligawe yaitu 91 sampel.  

1.7.4 Uji Validitas dan Reliabilitas   

A Validitas Instrumen  

Secara umum, uji validitas instrumen dapat menunjukkan tingkat ketepatan suatu 

instrumen penelitian. Validitas instrumen sangat berhubungan dengan tingkat akurasi dari alat ukur 

untuk mengukur variabel atau objek yang akan diukur. Terdapat beberapa jenis cara untuk menguji 

validitas (Priatna, 2008). Dalam penelitian ini menggunakan validitas kriterium atau pengujian 

validitas dengan meninjau berdasarkan hubungan dengan kategori tertentu. Berikut merupakan 

langkah dalam pengujian validitas banding tes: 

1. Hitung koefisien korelasi antara skor hasil tes yang akan diuji validitasnya dengan hasil 

tes yang terstandar yang dimiliki oleh orang yang sama dengan menggunakan rumus 

Jumlah total populasi sebesar  672 KK. Rusunawa Kaligawe terdiri 
dari 7 Twin Block dan masing-masing TB berisi 91 KK 

Block 1 Block 2 Block 3 Block 4 Block 5 Block 6 Block 7 

13 KK  13 KK 13 KK 13 KK 13 KK 13 KK 13 KK 
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korelasi produk momen menggunakan angka kasar (korelasi produk momen Pearson), 

yaitu: 

    
             

                         
 

 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara variable X dan variable Y 

X = nilai data ke-i untuk kelompok variable X 

Y= nilai data ke-i untuk kelompok variable Y 

N = banyak data 

Catatan: 

1) Korelasi produk momen Pearson mensyaratkan agar data yang 

dikorelasikan sekurang-kurangnya berskala interval. 

2) Rumus korelasi produk momen Pearson sudah tersedia dalam kalkulator 

scientific, MS Excel, Software-software statistik. 

3) Tabel r Pearson sudah tersedia pada lambiran buku-buku statistik. 

2. Hitung koefisien valiliditas instrument yang diuji (rhitung) , yaing nilainya sama dengan 

korelasi korelasi hasil langkah-1 x koefisien validitas instrument terstandar. 

3.  Bandingkan nilai koefisien validitas hasil langkah-2 dengan nilai koefisien korelasi 

Pearson / tabel Pearson (rtabel) pada taraf signifikansi α (biasanya dipilih 0,05) dan n = 

banyaknya data yang sesuai.  

Kriteria : 

Instrumen valid, jika rhitung ≥ rtabel 

Instrumen tidak valid, jika rhitung < rtabel 

B Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas instrumen merupakan indeks yang menunjukkan tingkat ketepatan instrumen 

penelitian dalam mengukur apa yang harus diukur atau dapat diartikan bahwa reliabilitas digunakan 

untuk menjelaskan bahwa sejauh mana alat ukur dalam penelitian dapat diandalkan atau dipercaya. 

Dalam melakukan uji reliabilitas instrumen, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. 

Untuk mengidentifikasi besar kecilnya kesalahan dalam pengukuran konsistensi, dapat diketahui 

dari hasil indeks korelasi antara hasil yang didapatkan berdasarkan perhitungan korelasi. Koefisien 

determinasi didapat dari hasil kuadarat angka korelasi (r) yang menunjukkan besarnya hasil 

pengukuran yang sebenarnya. Semakin tinggi angka korelasi, maka memiliki arti bahwa semain 

rendah kesalahan dalam proses pengukuran yang dilakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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semakin tingkat reliabilitas instrumen semakin tinggi. Untuk menggambarkan kondisi tersebut 

secara matematik dapat dilihat sebagai berikut di bawah ini.  

XO = Xt + Xe 

XO = angka yang diperoleh (obtained score) 

Xt = angka yang sebenarnya (true score) 

Xe = kesalahan pengukuran (measurement error) 

 

1.7.5 Teknik Analisis  

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statisik deskriptif 

dengan deskriptif kuantitatif dan analisis skoring. Analisis deskriptif kuantitatif merupakan sebuah 

proses pengorganisasian, pengumpulan, penyajian dan meringkas berbagai karakteristik data yang 

Selanjutnya, akan dilakukan berbagai metode statistik agar dapat dihasilkan sebuah gambaran yang 

menghasilkan kesimpulan tertentu. Tujuan dari deskriptif kuantitatif adalah upaya untuk membuat 

suatu data mentah menjadi lebih berarti. Biasanya pengumpulan dan penyajian data dalam statistik 

deskriptif dalam bentuk tabel (hasil tabulasi) atau grafik (gambar atau chart). Sumber data yang 

diperoleh didapatkan dari hasil kuesioner. Selanjutnya, dilakukan analisis skroing atau pembobotan 

terhadap masing-masing variabel penelitian.  

Analisis skoring atau pembobotan ini dilakukan dengan cara memberikan skor atau bobot 

terhadap indikator yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini kategori pembobotan yang 

ditentukan terdiri dari tiga kelas yaitu baik, sedang dan buruk. Pemilihan model tersebut untuk 

memudahkan responden dalam memahami berbagai pertanyaan yang telah disediakan. Oleh sebab 

itu, dalam penyajian alternatif jawaban dibutuhkan pemberian skor tertinggi dan terendah. Alat 

yang digunakan dalam analsisi skoring ini yaitu menggunakan Microsoft Excel yang nantinya akan 

didapat data mengenai total skor, modus, means, dan persentase. Selanjutnya, pembagian kategori 

perlu dilakukan untuk  mempermudah dalam pemberian skor. Dalam penelitian ini digunakan tiga 

kategori meliputi baik, sedang, dan buruk. Berikut perhitungan banyaknya interval kelas dengan 

mengguakan rumus Stugers: 

 k = 1+ 3,322 log n 

n = Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian   

 

Perhitungan banyaknya interval kelas, adalah sebagai berikut: 

Jumlah jenjang skor = 1+ 3,322 log n 

        = 1+ 3,322 log 4 

        = 1+ 3,322 (0,77) 

      = 3 
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Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Stugers, maka didapatkan 3 kelas, 

dengan jumlah variabel yang digunakan sebanyak 4 variabel. Tingkat kelas tersebut meliputi baik, 

cukup dan buruk. Tahapan selanjutnya adalah memberikan skor yang didasarkan pada kelas baik, 

sedang dan buruk. Penentuan skor tertinggi bagi alternatif jawaban sebesar 3 yang 

mengindikasikan kondisi baik. Sedangkan skor terendah adalah 1, yang menggambarkan kondisi 

yang buruk. Perhitungan yang digunakan untuk menentukkan rentang skor dalam penialain ini 

adalah sebagai berikut: 

                    
                             

                 
 

 

                    
    

   
 

                        

Menurut perhitungan diatas, maka dapat dilihat bahwa interval untuk setiap skor adalah 

0,7. Berikut tabel interval skor untuk masing-masing katergori: 

 

TABEL I. 2 INTERVAL SKOR  
 

Interval Skor Kategori 

1-1,7 Buruk 

> 1,7 - ≤ 2,3 Cukup 

> 2,3 - 3 Baik 

   Sumber: Analisis peneliti, 2018 

 

Berdasarkan Tabel I.2 diatas dapat dilihat bahwa interval untuk setiap kategori yaitu 0,7. 

Untuk jawaban dengan skor antara 1-1,7 maka dalam kondisi buruk. Sedangkan untuk jawaban 

dengan rentang skor sebesar > 2,3 – 3 termasuk dalam kategori baik. Berikut Tabel I.3 yang 

merupakan indikator pengukuran skala berdasarkan kebutuhan data yang telah disusun:  

 

TABEL I. 3   

KRITERIA PENILAIAN INDIKATOR KUALITAS PRASARANA LINGKUNGAN 

  

Nomor Variabel  Indikator  Nama Data 

Nilai 

Baik (Skor = 

3) 

Cukup (Skor 

= 2) 
Buruk (Skor = 1) 

1 

Kualitas 
Prasarana 

Lingkungan  

Kualitas 

Jaringan jalan  

Kondisi jar ingan 
jalan di 
lingkungan 

rusunawa 

Perkerasan 
dengan aspal, 
terawat dan 
tidak 

berlubang  

Perkerasan 
dengan aspal, 
terawat dan  

berlubang 

Tidak terdapat 
perkerasan, masih 
berupa 

makadam/tanah  
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Nomor Variabel  Indikator  Nama Data 

Nilai 

Baik (Skor = 
3) 

Cukup (Skor 
= 2) 

Buruk (Skor = 1) 

2 

Kualitas 
Jaringan air 
bersih  

Kualitas dan 

kondisi jaringan 
air bersih  

Air bersih 
mengalir 

dengan lancar 
dan jernih  

Jaringan air 

bersih sering 
mati dan jernih  

Jaringan air bersih 

sering mati dan 
keruh 

3 

Kualitas 
sanitasi  

Kondisi jar ingan 
sanitasi  

Terdapat 
jaringan 

sanitasi dan 
terawat 

Terdapat 
jaringan 
sanitasi 

namun tidak 
terawat 

Tidak terdapat 
jaringan sanitasi  

4 

Kualitas 

jaringan 
drainase  Kondisi jar ingan 

drainase 

Mengalir 
dengan lancar 

dan tidak 
tersumbar oleh 
sampah 

Terdapat 
sampah 

namun tidak 
menyumbat 
drainase  

Terdapat banyak 
sampah dan 
menyumbat drainase  

5 
Kualitas 

persampahan  

Ketersediaan 

TPA/TPS 

Ada, 
kondisinya 

terawat 

Ada, 
kondisinya 

tidak terawat Tidak ada 

6 

Sistem 
persampahan di 
rusun  

Diangkut 
setiap hari  

Diangkut 2-3 
hari 

Belum terdapat 
pengelolaan sampah 
yang baik atau 

sampah dikelola 
secara individu 

 

Sumber: Analisis peneliti, 2018 

 

TABEL I. 4   

KRITERIA PENILAIAN INDIKATOR KUALITAS SARANA LINGKUNGAN 

  

Nomor  Variabel Indikator  Nama Data 
Nilai 

Baik (Skor = 3) Cukup (Skor = 2) Buruk (Skor = 1) 

1 

  

Sarana 
peribadatan  

kondisi sarana 
peribadatan di 

lingkungan 
rusuanwa  

Terdapat sarana 

peribadatan dan 
terawat 

Terdapat sarana 

peribadatan dan 
tidak terawat 

Tidak terdapat 

sarana 
peribadatan 

Jarak pencapaian 
ke sarana 
peribadatan di 

rusunawa  

jarak pencapaian 
dari rusunawa 

menuju sarana 
peribadatan 
<1.000 m 

(terjangkau) 

jarak pencapaian 
dari rusunawa 

menuju sarana 
peribadatan  
1.000-2.000 m 

(biasa) 

jarak pencapaian 
dari rusunawa 

menuju 
peribadatan  
>2.000 m ( tidak 

terjangkau)  

2 

Sarana 
Olahraga 

Jarak pencapaian 

ke sarana 
Olahraga  di 
lingkungan 

rusunawa  

jarak pencapaian 

dari rusunawa 
menuju sarana 
Olahraga <1.000 

m ( terjangkau)  

jarak pencapaian 

dari rusunawa 
menuju Olahraga  
1.000-2.000 m 

(biasa) 

jarak pencapaian 
dari rusunawa 
menuju Olahraga  

(tidak terjangkau)  

kondisi sarana 
Olahraga dan 
RTH di 

lingkungan 
rusuanwa  

Ada, dan 
kondisinya terawat 

Ada, dan 

kondisinya tidak 
terawat 

Tidak terdapat 

sarana Olahraga 
dan RTH 

3 
Sarana 
rekreasi 

Ketersediaan 
sarana rekreasi  

Ada, dan 
kondisinya terawat 

Ada, dan 
kondisinya tidak 

Tidak terdapat 
sarana rekreasi 
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Nomor  Variabel Indikator  Nama Data 
Nilai 

Baik (Skor = 3) Cukup (Skor = 2) Buruk (Skor = 1) 

terawat 

Jarak pencapaian 

ke sarana 
rekreasi di 
rusunawa  

jarak pencapaian 
dari rusunawa 

menuju sarana 
rekreasi <100 m 
(terjangkau) 

jarak pencapaian 
dari rusunawa 

menuju sarana 
sarana rekreasi 
100-300 m (biasa)  

jarak pencapaian 
dari rusunawa 

menuju sarana 
rekreasi >300 m 
(tidak terjangkau)  

Sumber: Analisis peneliti, 2018 

 

TABEL I. 5   
KRITERIA PENILAIAN INDIKATOR AKSESIBILITAS DAN KEMUDAHAN 

TRANSPORTASI 

Nomor Variabel  Indikator  Nama Data 

Nilai 

Baik (Skor = 
3) 

Cukup (Skor = 2) Buruk (Skor = 1) 

1 
Kemudahan 

Transportasi 

Sarana 

Transportasi  

Alat 
transpor tasi 
yang 

digunakan 
penghuni  

Berjalan kaki, 
bersepeda 

Menggunakan alat 
transpor tasi umum  

Menggunakan 

kendaraan 
pribadi 

Kondisi 

pelayanan alat 
transpor tasi 
umum  

Sangat 
memenuhi 

kebutuhan dan 
trayek yang 
cukup luas  

Cukup memenuhi 

kebutuhan namun 
trayek angkutan 
masih terbatas 

Tidak terdapat 
angkutan umum  

2 

Parkir  
Kondisi area 
parkir di 

rusunawa  

Luas dan 
kondisinya 

terawat  

Luas dan 
kondisinya tidak  

terawat  

Tidak terdapat 

area parkir 

3 

Jarak dari 

tempat tinggal 
ke tempat 
bekerja 

Jarak dari 

tempat tinggal 
ke tempat 
bekerja 

Jarak dari 
tempat tinggal 
ke tempat 

bekerja < 1 
Km 

Jarak dari tempat 
tinggal ke tempat 

bekerja 1-9 Km  

Jarak dari tempat 
tinggal ke tempat 

bekerja > 9 Km  

Sumber: Analisis peneliti, 2018 

 

TABEL I. 6   

KRITERIA PENILAIAN INDIKATOR KUALITAS BANGUNAN 

  

Nomor  Variabel Indikator  Nama Data 

Nilai 

Baik (Skor = 3) 
Cukup (Skor = 

2) 
Buruk (Skor = 1) 

1 
Bangunan 

rumah 

susun  

kapasitas luas 
hunian rumah 
susun  

Kondisi 
kapasitas luas 

hunian rumah 
susun  

Luas hunian 
memadai bagi 

anggota 
keluarga  

Luas hunian 
kurang memadai 

bagi anggota 
keluarga  

Luas hunian 
kurang memadai 

bagi anggota 
keluarga  

2 

kondisi 
bangunan  

kondisi 
bangunan 
rumah susun  

kondisi hunian 
baik dan 
terawat  

kondisi hunian 
kurang baik dan 
kurang terawat 

Kondisi hunian 
buruk dan tidak 
terawat 

Sumber: Analisis peneliti, 2018 
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TABEL I. 7   

KRITERIA PENILAIAN INDIKATOR INTERAKSI DAN KEGIATAN SOSIAL 

MASYARAKAT 

Nomor Variabel  Indikator  Nama Data 

Nilai 

Baik (Skor = 3) Cukup (Skor = 2) 
Buruk (Skor = 

1) 

1 

 Interaksi 

dan kegiatan 
sosial 

masyarakat  

Interaksi dan 

kegiatan 
sosial 

penghuni 

Intensitas 
kegiatan sosial  Terdapat 

kegiatan sosial  

Ada, namun 
hanya terbatas 
beberapa 
kegiatan  

Ttidak terdapat 
kegiatan sosial  

2 

Frekuensi 

Kegiatan  

Rutin dan 

terjadwal 

Tidak ada jadwal 

rutin  Tidak ada  

3 

Hubungan 

bertetangga 

Rasa 
kebersamaan,  
dukungan  dan  

penerimaan 
dengan tetangga 
baik   

Rasa 
kebersamaan,  
dukungan  dan  

penerimaan 
dengan tetangga 
sedang  

Rasa 
kebersamaan,  
dukungan  dan  

penerimaan 
dengan tetangga 
buruk 

5 

Kenyamanan   

Tingkat 
kenyamanan 

tinggal d i 
rusunawa  Merasa nyaman Sedang  Tidak nyaman  

6 

Keamanan  
Tingkat 

keamanaan 
rusunawa  

Merasa aman, 

tidak pernah 
terjadi konflik  

Kurang aman, 
beberapa terjadi 

konflik dan 
kriminalitas 

Tidak aman, 
sering terjadi 

konflik dan 
kriminalitas  

7 

Tingkat 
kepuasan  

Tingkat 
kepuasan 

penghuni 
terhadap 
tempat 
tinggalnya 

Masyarakat 
merasa puas 
tinggal d i 
rumahnya 

Masyarakat 
merasa kurang 
puas tinggal d i 
rumahnya 

Masyarakat 
merasa tidak 
puas tinggal d i 
rumahnya 

8 Kepedulian 

masyarakat 
terhadap 
lingkungan  

Kepedulian 

penghijauan 
lingkungan  

Masyarakat 
peduli dengan 
penghijauan dan 

ada kegiatan 
rutin  

Masyarakat peduli 

dengan 
penghijauan dan 
kegiatan 

penghijauan tidak 
rutin  

Masyarakat tidak 
peduli dan tidak 

ada kegiatan 
rutin  

9 

Kepedulian 

kebersihan 
lingkungan  

Masyarakat 

peduli dengan 
kebersihan 
lingkungan dan 

ada kegiatan 
rutin  

Masyarakat peduli 
dengan 
kebersihan 

lingkungan dan 
kegiatan 
kebersihan 

lingkungan tidak 
rutin  

Masyarakat tidak 
peduli dan tidak 

ada kegiatan 
rutin  

  
Sumber: Analisis peneliti, 2018 
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TABEL I. 8 

 KRITERIA PENILAIAN INDIKATOR PENGELOLAAN RUMAH SUSUN 

No Variabel  Indikator  Nama Data 

Nilai 

Baik (Skor = 

3) 
Cukup (Skor = 2) Buruk (Skor = 1) 

1 

Pengelolaan 
rumah 
susun  

Pemanfaatan 

fisik bangunan  

Penggunaan 

ruang 
bersama 
(ruang bukan 

hunian)  

Penggunaan 
bangunan 
telah sesuai 

dengan fungsi 
dan ketentuan 
pengelolaan 

rusun  

Penggunaan 
bangunan kurang 

sesuai dengan 
fungsi dan 
ketentuan 

pengelolaan rusun  

Penggunaan 
bangunna tidak 

sesuai dengan 
fungsi dan 
ketentuan 

pengelolaan rusun  

3 

Penambahan/
perluasan 
bangunan 

Tidak terjadi 
penambahan/p

erluasan 
bangunan   

Terjadi 

penambahan/perlu
asan bangunan 
(hanya 1 bagian 

rumah)  

Terjadi 

penambahan/perlu
asan bangunan 
(lebih dari 1 

bagian rumah)  

4 

Pengubahan 
bentuk hunian  

Tidak terjadi 

perubahan 
bentuk hunian  

Terjadi perubahan 
bentuk hunian 
(hanya 1 bagian 

rumah)  

Terjadi perubahan 
bentuk hunian 
(lebih dari 1 

bagian rumah)  

5 

Penghunian  

tata cara 
penghunian  

Proses 
penghunian 
telah seusai 
dengan 

ketentuan 
pengelolaan 
rusunawa 

Proses 
penghunian 
kurang seusai 

dengan ketentuan 
pengelolaan 
rusunawa 

Proses 
penghunian telah 
tidak dengan 

ketentuan 
pengelolaan 
rusunawa 

6 
Perjanjian 
sewa 

Terdapat 

perjanjian 
sewa  - 

Tidak terdapat 
perjanjian sewa  

7 

Pembayaran 
retrubusi 

sewa  

Penghuni 
melakukan 
pembayaran 

sewa secara 
rutin dan tidak 
mengalami 

tunggakan  - 

Penghuni 

melakukan 
pembayaran sewa  
namun mengalami 

tunggakan  

8 

Intensitas 

memelihara, 
merawat, 
menjaga 

kebersihan 

Terdapat 
upaya 
pemeliharan, 

perawatan, 
menjaga 
kebersihan 
satuan hunian 

dan sarana 
umum ser ta  
berpartisipasi 

dalam 
pemeliharaan 
yang dilakukan 

secara rutin  

Terdapat upaya 

pemeliharan, 
perawatan, 
menjaga 
kebersihan satuan 

hunian dan sarana 
umum ser ta  
berpartisipasi 

dalam 
pemeliharaan tidak 
dilakukan secara 

rutin  

Tidak terdapat 
upaya 
pemeliharan, 
perawatan, 

menjaga 
kebersihan satuan 
hunian dan sarana 

umum ser ta  
berpartisipasi 
dalam 

pemeliharaan  

  

Peranan 
Pemerintah 

Daerah  

intensitas 
perawatan 
dan 

pemeliharaan  

Terdapat 

kegiatan 
perawatan dan 
pemeliharaan 

rusunawa, 

Terdapat kegiatan 

perawatan dan 
pemeliharaan 
rusunawa, tidak 

dilaksanakan 

Tidak terdapat 

kegiatan 
perawatan dan 
pemeliharaan 

rusunawa 
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No Variabel  Indikator  Nama Data 

Nilai 

Baik (Skor = 
3) 

Cukup (Skor = 2) Buruk (Skor = 1) 

dilaksanakan 
secara rutin  

secara rutin  

9 

intensitas 
bantuan 
dalam 

pembinaan, 
pengawasan, 
pendampinga
n di rumah 

susun  

Pemerintah 
cukup aktif 
dalam  

pembinaan, 
pengawasan, 
pendampingan 
dan dilakukan 

secara rutin  

 Pembinaan, 
pengawasan, 

pendampingan 
yang diakukan 
oleh pemerintah 
tidak dilakukan 

secara rutin  

Tidak terdapat 
bentuk  

pembinaan, 
pengawasan, 
pendampingan 
rusunawa oleh 

pemerintah  

11 

Peranan 
Badan 
Pengelola  pelaksanaan 

tugas dan 
tanggung 
jawab  

Badan 
pengelola 
berperan 

secara aktif 
dan  sesuai 
dengan tugas, 

fungsi dan 
tanggung 
jawab  

Badan pengelola 
tidak berperan 
secara aktif namun 

sesuai dengan 
tugas, fungsi dan 
tanggung jawab  

Badan pengelola 

tidak berperan 
secara aktif dan 
tidak sesuai 

dengan tugas, 
fungsi dan 
tanggung jawab  

  
 

Sumber: Analisis peneliti, 2018 

TABEL I. 9  

KRITERIA PENILAIAN INDIKATOR KUALITAS EKONOMI MASYARAKAT 

Nomor  

Variabel Indikator  Nama Data 
Nilai 

Baik (Skor 
= 3) 

Cukup (Skor = 
2) 

Buruk (Skor = 
1) 

1 

Kualitas 
Ekonomi 

Masyarakat  

Penghasilan 
penghuni  

Tingkat pendapatan 
oenghuni  

> Rp 
4.000.000 

Rp 1.000.001 - 
Rp 4.000.000 < Rp 1.000.000 

2 

Pengeluaran 
biaya hiudp 
per bulan  

Pengeluaran biaya hiudp 
per bulan penghuni  

< Rp 
1.000.000 

Rp 1.000.001 - 
Rp 4.000.000 > Rp 4.000.000 

  
Sumber: Analisis peneliti, 2018 

 

 

1.7.6 Tahapan Analisis  

Terdapat beberapa tahapan analisis yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian 

mengenai kualitas hunian di Rusunawa Kaligawe, Kota Semarang. Dalam mencapai sasaran, 

penelitian ini menggunakan teknik analisis antara stratistik deskriptif. Berikut penjelasan jenis 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Menganalisis kualitas fisik lingkungan Rusunawa Kaligawe  

Dalam menganalisis kualitas fisik lingkungan dilakukan dengan menganalisis kualitas 

sarana umum, kualitas prasarana umum, kemudahan transportasi dan kondisi bangunan. Teknik 
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analisis yang digunakan dalam menyajikan data kualitas fisik yaitu dengan menggunakan statsitik 

deskriptif dan analisis skoring/pembobotan.  

2. Analisis kualitas hunian dari aspek interaksi dan kegiatan sosial masyarakat Rusunawa 

Kaligawe 

Dalam menilai kualitas hunian dari aspek interaksi dan kegiatan sosial masyarakat 

Rusunawa Kaligawe dilakukan dengan menilai beberapa indikator antara lain hubungan 

bertetangga, keamanan, kenyamanan, tingkat kepuasan, dan kegiatan sosial. Data mengenai 

interaksi dan kegiatan sosial masyarakat akan dianalisis menggunakan teknik analisis statistik 

deskriptif dan analisis skoring/pembobotan.  

3. Analisis kualitas hunian dari aspek kondisi perekonomian di Rusunawa Kaligawe  

Data yang diperoleh dalam melakukan analisis kualitas ekonomi berupa jenis mata 

pencaharian penghuni, jumlah pendapatan per bulan dan jumlah pengeluaran per bulannya. Teknik 

analisis yang digunakan untuk menyajikan data karakteristik penghuni yaitu analisis statistik 

deskriptif yang dilakukan dengan perhitungan matematis sederhana (distribusi frekuensi). Data 

tersebut akan disajikan dalam bentuk diagram-diagram (charts).   

4. Menganalisis aspek pengelolaan di Rusunawa Kaligawe   

Analisis pengelolaan rusunawa terkait dengan data pemanfaatan fisik bangunan, 

kepenghunian, pengelolaan persewaan dan pembinaan penghuni, keberadaan Pemerintah Daerah 

dan keberadaan Badan Pengelola. Data mengenai pengelolaan dan pemeliharaan, akan dianalisis 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan analisis skoring/pembobotan. 

5. Analisis kualitas hunian di Rusunawa Kaligawe, Kota Semarang 

Analisis mengenai kualitas hunian di Rusunawa Kaligawe, didukung oleh data yang telah 

diolah sebelumnya meliputi kualitas fisik lingkungan, interaksi dan kegiatan sosial masyarakat, 

kondisi perekonomian penghuni, serta pengelolaan rumah susun. Analisis mengenai penilaian 

kualitas hunian di Rusunawa Kaligawe, Kota Semarang ini akan disajikan menggunakan teknik 

analisis statistik deskriptif dengan menggunakan analisis pembobotan.  

Penjelasan mengenai ringkasan analisis selanjutnya, akan diterjemahkan dalam sebuah 

kerangka analisis penelitian. Penyusunan kerangka analisis penelitian berfungsi untuk 

mempermudah dalam mengetahui tujuan penelitian dan mempermudah peneliti dalam melakukan 

penelitian. Berikut merupakan kerangka analisis penelitian: 
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1.7.7 Kerangka Analisis  

 

Sumber: Analisis peneliti, 2018 

Gambar 1. 4 Kerangka Analisis  

INPUT PROSES OUTPUT 

INTERAKSI DAN KEGIATAN 
SOSIAL MASYARAKAT: 
- Interaksi dan kegiatan 

sosial penghuni 
- Keamanan  
- Kenyamanan   
- Tingkat kepuasan  
- Kepedulian masyarakat 

terhadap lingkungan  

 

KONDISI PEREKONOMIAN 
MASYARAKAT:  
- Pendapatan per -bulan 

- Biaya hidup per- bulan 

PENGELOLAAN RUMAH 
SUSUN : 
- Pemanfaatan fisik 

bangunan  
- Penghunian  
- Peran Pemerintah Daerah  

- Peran  Badan Pengelola  

Analisis Interaksi dan 
kegiatan sosial 

masyarakat 
 
(Statis tik deskriptif dengan 

metode pembobotan)   

Analisis Perekonomian 
Masyarakat 

(Statis tik Deskriptif dengan 
metode pembobotan)   

 

Analisis Pengelolaan 
Rumah Susun 

 
(Statis tik deskriptif dengan 

metode pembobotan)   

Gambaran mengenai  
Interaksi dan kegiatan 

sosial masyarakat 

Rusunawa Kaligawe 

Gambaran mengenai  
Kondisi Ekonomi 

Rusunawa Kaligawe 

Gambaran mengenai 
Pengelolaan Rusunawa 

Kaligawe 

Analisis Kualitas Fisik 
Lingkungan  

 
(Statis tik deskriptif dengan 

metode pembobotan)   

Analisis kualitas hunian di 
Rusunawa Kaligawe, Kota 

Semarang 

Kesimpulan dan 
rekomendasi  

KUALITAS FISIK 
LINGKUNGAN  
- Kondisi prasarana 
lingkungan  
- Kondisi sarana lingkungan  
- Aksesibili tas dan 
Kemudahan trasnportasi  
- Kualtas Bangunan 
Rusunawa 
 
  
 
 
 
  
 
 
- Kondisi jairngan jalan  
 
- Kondisi jairngan jalan  
 
 

Gambaran mengenai 
kualitas fisik lingkungan 

Rusunawa Kaligawe  
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1.8.  Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada Bab I berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, 

ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, definisi operasional, manfaat penelitian, 

kerangka pikir, metode penelitian serta sistematika penulisan.  

BAB II KAJIAN LITERATUR PENILAIAN KUALITAS HUNIAN DI RUSUNAWA 

KALIGAWE, KOTA SEMARANG 

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori yang 

mendukung dalam penelitian. Beberapa teori yang mendukung antara lain kualitas hunian, 

perumahan dan permukiman, rumah susun, rumah susun sederhana sewa, best parctice 

rusunawa di Probolinggo, serta sintesa literatur.  

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI  

Bab ini berisi tentang gambaran umum wilayah yang menyangkut penelitian. Gambaran umum 

wilayah studi dalam penelitian ini menjelaskan tentang gambaran umum Kecamatan 

Gayamsari dan Kelurahan Kaligawe secara umum, serta gambaran kondisi Rusunawa 

Kaligawe. Gambaran umum kondisi Rusunawa Kaligawe yang dijelaskan seperti kondisi 

sarana dan prasarana, serta kondisi fisik bangunan.   

BAB IV PENILAIAN KUALITAS HUNIAN DI RUSUNAWA KALIGAWE, KOTA 

SEMARANG   

Bab IV menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari analisis yang telah dilakukan 

berdasarkan beberapa indikator penilaian. Indikator penilaian tersebut antara lain kualitas fisik 

lingkungan, interaksi dan kegiatan sosial masyarakat, kondisi perekonomian dan pengelolaan 

rusunawa.  

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian dan 

tujuan penelitian ini. Selain itu pada bab ini juga berisi tentang rekomendasi yang diberikan 

pada pihak pemerintah dan penghuni Rusunawa Kaligawe berdasarkan hasil penelitian.  

  


