
 
 
 

 

 
 

1. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun yang semakin 

meningkat, mengakibatkan ledakan penduduk khususnya di kota-kota besar. 

Padatnya penduduk dapat mempengaruhi kebutuhan tempat tinggal serta dapat 

mempengaruhi gaya hidup dari kelompok masyarakat yang ada di suatu wilayah 

tersebut. Teori Ekonomi Makro yang dikemukakan Thomas R Malthus (Mantra, 

2000:34) menyebutkan bahwa perkembangan penduduk dapat mempengaruhi 

supply bahan baku dan mengakibatkan kekurangan bagi masyarakat yang 

memiliki demand cukup besar. Hal ini dapat diartikan, semakin padat kondisi 

suatu wilayah semakin tinggi kebutuhan masyarakat akan lahan tempat tinggal 

sehingga membuat pemenuhan akan lahan tersebut semakin kecil (rendah). Hal 

tersebut terjadi di beberapa negara berkembang dengan penduduk padat, yang 

merupakan sebuah permasalahan yang klasik. Mengingat supply dan demand akan 

lahan berbanding terbalik. Suatu wilayah dapat dikatakan mampu mencukupi 

demand yang tinggi dengan mengoptimalisasi sumberdaya yang dimiliki. Seperti 

sumberdaya lahan di negara-negara berkembang yang masih cukup besar untuk 

kebutuhan tempat tinggal, Indonesia memiliki luas lahan terbangun yang dapat 

dimanfaatkan untuk penyediaan tempat tinggal dari kebutuhan tempat tinggal 

penduduk yang semakin lama jumlah populasi di masing-masing wilayah 

mengalami pertumbuhan yang pesat. 

Semakin tingginya pertumbuhan penduduk dan berkembang permasalahan 

sosial ekonomi masyarakat, pada gilirannya menimbulkan gejala-gejala penyakit 

masyarakat. Indonesia, dimana sebagai salah satu negara berkembang juga 

mengalami permasalahan kepadatan penduduk, kebutuhan tempat tinggal di 

perkotaan dan perubahan gaya hidup masyarakat, hal ini juga berlaku di Kota 

Semarang. Sebagai kota transit antara dua kota metropolitan Jakarta dan 

Surabaya, Kota Semarang yang merupakan kawasan pesisir memiliki beberapa 

masalah dalam penanganan kepadatan penduduk dan kebutuhan tempat tinggal.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus
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Kota Semarang yang terbagi menjadi 10 pusat Bagian Wilayah Kota 

(BWK) memiliki fungsi masing-masing pada setiap kawasannya. BWK 1 yang 

terdiri dari wilayah Semarang Tengah, Semarang Timur dan Semarang Selatan 

memiliki fungsi sebagai kawasan permukiman, perdagangan jasa, perkantoran, 

campuran (perdagangan dan jasa) serta spesifik (budaya). Kawasan Semarang 

Tengah yang merupakan salah satu kawasan pusat perekonomian, yang juga 

terdapat permukiman dan sarana prasarana perdagangan dan jasa. Hal ini 

didukung dengan tingginya aktivitas kegiatan yang ada di sekitar kawasan dan 

kemudahan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah menjadikan banyak sektor 

perdagangan dan jasa di yang bermunculan dikawasan. 

Kawasan segitiga emas Kota Semarang (Pemuda, Pandanaran, 

Gajahmada) dalam beberapa tahun terakhir mengalami banyak sekali perubahan 

penggunaan lahan, penelitian yang dilakukan di sekitar kawasan Segitiga Emas 

koridor Pemuda, Dias (2014) menyebutkan bahwa perubahan lahan di kawasan 

tersebut mengakibatkan transformasi kampung kota dari tahun 2000 - 2013 

(Kampung Sekayu dan Kampung Petempen) yang semula dari tata guna lahan 

permukiman menjadi lahan komersial meningkat sebanyak 40% (untuk wilayah 

Kampung Petempen) sedangkan untuk wilayah Kampung Sekayu sebanyak 26%. 

Dengan adanya transformasi kampung kota tersebut kepadatan penduduk semakin 

berkurang. 

Keberadaan permukiman di sekitar segitiga Emas khususnya di Jalan 

Pemuda juga memiliki kondisi yang tidak jauh beda, dapat dilihat pada lokasi 

penelitian yang terletak diantara koridor Jalan Pemuda dan Jalan Imam Bonjol. 

Mudahnya regulasi untuk mendirikan fasilitas penunjang perekonomian dan jasa 

di koridor jalan ini membuat semakin marak pembangunan gedung bertingkat 

berupa hotel dan apartmen. Kegiatan pembangunan bangunan bertingkat tersebut 

berpotensi untuk menimbulkan dampak. Tingkat pembangunan gedung-gedung 

tinggi mengakibatkan banyak penduduk kesulitan mendapat sinar matahari. Selain 

hal itu juga drainase permukiman semakin buruk dengan adanya pembangunan 

gedung-gedung di sekitar kawasan permukiman.  

Tingginya permintaan akan lahan komersil di lokasi juga mempengaruhi 

berkembangnya tempat tinggal. Banyak pemukiman penduduk yang beralih fungsi  
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dari rumah tinggal menjadi rumah kos. Pemanfaatan lahan ruang terbuka privat 

pada perumahan terencana dan perumahan tidak terencana di Kelurahan 

Pandansari memiliki beberapa kontribusi penting dalam berkembang dan 

stagnansinya kawasan pemukiman di wilayah tersebut. Selain mahasiswa dari 

kampus UNAKI juga di pengaruhi mahasiswa dari kampus lain seperti STIE BPD 

Jateng yang mempunyai aktivitas pendidikan yang sama pula. Ukuran dan letak 

ruang terbuka privat tidak dapat membatasi jenis pemanfaatan lahan ruang terbuka 

privat yang ada.  

Keberadaan tempat tinggal / permukiman bagi masyarakat berpendapatan 

rendah dalam hal ini Kelurahan Pandansari sangat diperlukan mengingat dari 

tahun ke tahun kawasan ini berfungsi sebagai zona campuran permukiman, 

perkantoran, perdagangan dan jasa dengan kapasitas melayani penduduk yang 

cukup banyak yang ditunjukan dengan munculnya banyak hotel, losmen , dan 

kos-kosan dilokasi ini. Oleh sebab itu diperlukan sebuah model perencanaan 

pembangunan kawasan permukiman yang mencukupi kebutuhan dan keinginan 

penduduk asli suatu kawasan (dalam hal ini Kota Semarang), atau dapat dikatakan 

pengembangan permukiman yang berbasis preferensi masyarakat.  

1.2 Rumusan Permasalahan 

Kawasan permukiman Pandansari merupakan wilayah yang beradadi 

Kawsan segitiga emas Kota Semarang yang berpotensi besar untuk perkembangan 

kawasan ekonomi. Perkembangan infrastruktur dan sarana prasarana yang terjadi 

di Kota Semarang merupakan salah satu hasil dari adanya kebutuhan dari 

masyarakat yang memang harus dipenuhi sebagai upaya mengatasi permasalahan 

yang muncul dari perkembangan penduduk di Kota Semarang. Terkait dengan 

perkembangan pemukiman yang terdapat di Kota Semarang, terutama di sekitar 

kawasan segitiga emas Pemuda-Pandanaran-Gajahmada, kawasan yang memiliki 

akses transportasi barang dan jasa yang mudah memunculkan berbagai 

pengembangan kegiatan dan aktivitas ekonomi dari masyarakat maupun adanya 

investasi dari pihak swasta. Hal ini dari tahun ke tahun secara langsung maupun 

tidak langsung mengakibatkan adanya transformasi perubahan penggunaan lahan 
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dan perkembangan permukiman yang ada di sekitar Kota Semarang, terutama di 

sekitar Kelurahan Pandansari. 

Berdasarkan perpekstif spasial, permasalahan utama yang ada dalam 

pemenuhan permukiman di Kota Semarang adalah masih minimnya ketersediaan 

rumah atau tempat tinggal yang sesuai dengan kondisi kawasan bagi masyarakat 

berpendapatan rendah atau di kategorikan kondisi ekonomi menengah kebawah. 

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam penyediaan dan mengatasi 

permasalahan permukiman di wilayah ini. Penentuan lokasi optimal dalam 

penyediaan pemukiman sangat penting dalam kemudahan masyarakat dalam 

menjangkaunya. Oleh karena itu, diperlukan kemudahan layanan aksesibilitas 

dalam hal waktu atau jarak dapat diterapkan untuk menentukan pemanfaatan 

sumber daya yang mempengaruhi kondisi perkembangan pemukiman di 

Kelurahan Pandansari. 

Dilihat dari kondisi perkembangan infrastruktur dan sarana prasarana 

transformasi permukiman dan kondisi permukiman sekitar Kelurahan Pandansari 

memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan utama yang muncul adalah 

semakin menurunnya jumlah penduduk asli, yang berbanding terbalik dengan 

pembangunan hunian. Rumah-rumah tinggal di kelurahan ini semakin banyak 

yang bertransformasi sebagai hunian sewa ataupun kos yang dihuni masyarakat 

pendatang. Maka perlu dikaji lebih lanjut kondisi perkembangan wilayah dan 

penduduk di sekitar Kelurahan Pandansari berupa jenis permukiman seperti apa 

yang dapat dikembangkan sehingga kebutuhan bermukim masyarakat terpenuhi 

dan dapat dikembangkan sebagai kawasan terpadu untuk pengembangan 

Permukiman, Perkantoran, dan Perdagangan.  

Justifikasi pemilihan lokasi penelitian Kelurahan Pandansari ini adalah 

karena lokasi penelitian berada dikawasan pusat kota Semarang (Semarang 

Tengah) yang mana semua kawasan permukiman dan guna lahan lain berada 

persis di kawasan pusat kota Semarang dan ditinggali oleh penduduk asli maupun 

pendatang yang dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi peningkatan, sehingga 

lokasi penelitian dianggap relevan karena fokus dalam penelitian ini adalah 

melihat bagaimana preferensi perkembangan permukiman yang terdapat di pusat 

kota.  
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Dari uraian permasalahan di atas maka pertanyaaan penelitian dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah preferensi masyarakat asli Kelurahan 

Pandansari mengenai permukiman yang dapat di kembangkan di kawasan 

Pusat Kota dengan menggunakan konsep city cluster development?”. 

1.3 Tujuan Dan Sasaran Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui preferensi penduduk asli 

terhadap perkembangan kawasan permukiman yang terletak pusat kota apabila 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang ada di sekitar wilayah tersebut 

sehinga di harapkan dapat memunculkan suatu ide baru tentang pengembangan 

kawasan permukiman yang berada di pusat kota yang padat penduduk. Faktor 

internal berupa kondisi sosial masyarakat yang tinggal di dalamnya, sedangkan 

faktor eksternal dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang berdampingan dengan 

kawasan permukiman baik pembangunan fasilitas infrastruktur maupun 

perkembangan aktivitas lingkungan. Dari perkembangan kawasan permukiman 

tersebut diharapkan bisa didapatkan suatu rancangan tipologi kawasan 

permukiman yang dapat dikembangkan dan dipertahankan pada kawasan 

permukiman pusat perkotaan. 

1.3.2 Sasaran 

1. Mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi masyarakat Kelurahan 

Pandansari. 

2. Mengetahui perubahan peruntukan lahan di sekitar kawasan permukiman 

Kelurahan Pandansari 

3. Mengetahui preferensi masyarakat asli Pandansari sehingga dapat bertahan di 

Pusat Kota Semarang sampai saat ini. 

4. Mengetahui preferensi masyarakat asli Pandansari terhadap potensi 

perkembangan permukiman pusat kota 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup terbagi menjadi 2, yaitu ruang lingkup penelitian dan ruang 

lingkup substansi. Ruang Lingkup Penelitian merupakan batasan wilayah yang 
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akan dilakukan studi, sedangkan ruang lingkup substansi merupakan batasan 

materi yang akan dibahas pada penelitian ini.  

 

1.4.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pandansari. Kelurahan 

Pandansari berada di Kecamatan Semarang Tengah merupakan kawasan rawan 

banjir dan juga merupakan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Semarang. 

Wilayah permukiman di Kelurahan Pandansari terdiri dari 3 Rukun Warga (RW) 

dengan batas wilayah pada peta berikut :    

 

 

Sumber: Analisis Penyusun, 2017 

GAMBAR 1.1.  

PETA ORIENTASI WILAYAH PENELITIAN 

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 

Penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana masyarakat asli 

memiliki preferensi dan berdaptasi di tengah-tengah kawasan permukiman yang 

terhimpit pembangunan perkotaan. Kelurahan Pandansari dihuni oleh masyarakat 

yang sangat beragam, baik strata sosial maupun tingkat ekonominya, oleh sebab 

itu preferensi bermukimnya tentu juga akan berbeda. Untuk mendukung proses 

pengkajian tersebut maka digunakan berbagai teori yang relevan yaitu teori 

Kelurahan Pandansari 

Kota Semarang 

Kecamatan Semarang Tengah 
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regenerasi perkotaan, pengembangan city cluster development, kebertahanan 

kampung, dan preferensi masyarakat.  

Ruang lingkup materi dalam laporan ini memiliki lingkup pembahasan 

sebagai berikut : 

1. Subyek penelitian adalah meliputi warga asli pandansari yang tinggal di 

Pandansari dan terkena dampak langsung pembangunan, di wilayah itu pula 

lokasi tempat tinggal warga yang masih bertahan, selain dari warga. 

2. Obyek penelitian mengenai kenyataan/kondisi eksisting di lapangan, dilihat 

dari segi fisik yakni perubahan pola jalan, fungsi rumah dan sarana prasarana, 

sementara dari segi non fisik berupa sejarah bagaimana awal kelurahan ini 

ada sampai dengan sejarah proses perkembangan masuknya apartemen, 

kondisi sosial masyarakat, dan perekonomian. 

1.5 Originalitas Penelitian 

Berdasarkan pengetahuan penulis terdapat beberapa penelitian yang 

memiliki tema yang hampir sama tentang Preferensi Bermukim dan 

Perkembangan Permukiman, akan tetapi nampak perbedaan dari sisi topik kajian, 

tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta wilayah penelitian. Tujuan 

penyusunan keaslian penelitian ini adalah untuk mengetahui posisi/kedudukan 

penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan 

sebelumnya, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut : 

TABEL 1.1  

ORIGINALITAS PENELITIAN 

No Judul Penelitian Lokasi Tujuan Metode 

1 Faktor yang 

mempengaruhi 

perkembangan fisik area 

pinggiran Kota 

berdasarkan persepsi 

bermukim pada Kota 

Sengkang (Ahmadi, 

2005) 

Kota 

Sengkang, 

Sulawesi 

Selatan 

Mengetahui 

faktor yang 

mempengaruhi 

persepsi 

seseorang dalam 

bermukim di 

Kota Sengkang 

Kuantitatif 

dengan teknik 

analisia regresi 

dan analisa 

faktor 

2 Kajian Perkembangan 

Permukiman wilayah Peri 

Urban di sebagian 

Wilayah Kabupaten 

Sukoharjo tahun 2001-

Kabupaten 

Sukoharjo 

Mengetahui 

Karakteristik dan 

perkembangan 

permukiman serta 

interaksi 

Kuantitatif 

dengan teknik 

analisis 

deskriptif dan 

analisis 
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No Judul Penelitian Lokasi Tujuan Metode 

2007, Jati, V. I. Mustika 

dan Joko Christanto 

(2007) 

potensial antar 

wilayah 

penelitian dengan 

model gravitasi. 

 

Komparatif 

 

 

 

 

 

 

3 Desain Kebijakan 

Pengembangan 

Kawasan Permukiman 

Berkelanjutan  

di Wilayah Perbatasan 

Negara   

(studi kasus Kabupaten 

Nunukan Kalimantan 

Timur), Budiyono (2010) 

Kabupaten 

Nunukan, 

Kalimantan 

Timur 

Mengidentifikasi 

dan menganalisis 

kondisi 

permukiman, 

potensi SDA, 

menganalisisi dan 

merumuskan 

faktor-faktor, dan 

menyusun 

kebijakan dan 

strategi 

pembangunan 

yang berpengaruh 

dalam 

pengembangan 

Metode 

pendekatan 

sistem, melalui 

Soft System 

Methodology 

(SSM) 

menggunakan 

metode 

perbandingan 

eksponensial 

(MPE), 

Interpretative 

Structural 

Modelling 

(ISM), dan 

Analytical 

Hierarchy 

Process (AHP) 

4 Kajian Karakteristik 

Kawasan Pemukiman 

Kumuh di Kampung Kota  

(Studi Kasus:  

Kampung Gandekan, 

Kota Semarang), 

Nursyahbani, R dan Bitta 

Pigawati. (2015) 

 

Kampung 

Gandekan, 

Kota Semarang 

Mengetahui 

karakteristik 

kawasan 

pemukiman 

kumuh yang  

terdapat  

di  

Kampung 

Gandekan, Kota 

Semarang  

beserta 

tingkat 

kekumuhannya 

 

Kuantitatif 

Deskriptif,  

dengan Analisis 

Karakteristik 

Penghuni, 

Analisis 

Karakteristik 

Hunian, 

Analisis 

Karakteristik 

Sarana 

Prasarana, 

Analisis 

Karakteristik 

Lingkungan, 

Identifikasi 

Tingkat 

Kekumuhan 

5 Kajian Pengembangan  

Pemanfaatan Ruang 

Terbangun  

di Kawasan Pesisir Kota 

Kupang  

(Baun, 2008) 

Pesisir Kota 

Kupang, Nusa 

Tenggara 

Timur 

Mengkaji 

pengembangan 

pemanfaatan 

ruang  

terbangun di 

kawasan pesisir 

Kota Kupang 

 

Metode 

Deskriptif 

dengan 

pendekatan 

Kualitatif 

Sumber: Analisis Penyusun, 2017 
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Penelitian tentang perkembangan permukiman di Indonesia sudah banyak 

dilakukan sebelumnya, namun memiliki fokus tujuan, lokasi dan waktu yang 

berbeda dengan penelitian ini. Ahmadi pada 2005 meneliti tentang perkembangan 

fisik area pinggiran kota berdasarkan persepsi bermukim, dengan menggunakan 

metode kuantitatif dengan analisia regresi dan analisa faktor. V. I. Mustika Jati 

melakukan penelitian dengan fokus mengetahui karakteristik dan perkembangan 

permukiman serta interaksi potensial antar wilayah penelitian dengan model 

gravitasi dengan metode kuantitatif menggunakan teknik analisis deskriptif dan 

analisis komparatif. Sementara, Nursyahbani melakukan kajian Mengetahui 

karakteristik kawasan pemukiman kumuh yang terdapat di Kampung Gandekan, 

beserta tingkat kekumuhannya yang berlokasi di Kota Semarang, pada 2015. 

Ketiga peneliti tersebut mengambil lokasi kota besar sebagai lokus 

perkembangan pemukiman pusat kota.  

1.6 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai manfaat antara lain : 

a. Bagi Akademisi  

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan literatur tambahan bagi ilmu 

dan pengetahuan di bidang perencanaan wilayah dan kota khususnya dalam 

pengembangan sektor permukiman terkait karakteristik pemukiman yang 

berkelanjutan khususnya di lingkungan kampung. Selain itu diharapkan juga 

sebagai bahan evaluasi pelaksanaan peremajaan yang ada di permukiman informal 

atau kampung di kawasan perkotaan. Peremajaan permukiman dianggap alternatif 

yang tepat untuk meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat 

kumuh untuk hidup lebih layak, namun perlu dilihat juga faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas hidup mereka 

sendiri.  

b. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan keilmuan tentang permukiman khususnya 

perbaikan kualitas lingkungan permukiman dan mempertahankan fungsi kampung 

sebagai tempat untuk tinggal bagi masyarkat berpenghasilan rendah (MBR). 

Sementara ini program kualitas permukiman yang ada antara lain peremajaan, 
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relokasi, serta membangun kembali lingkungan permukiman. Peremajaan 

merupakan pilihan terbaik melihat lokasi permukiman kumuh yang berada di 

kawasan sempadan sungai yang merupakan kawasan lindung. Peneliti dapat 

melihat peremajaan yang telah berjalan selama hampir 15 tahun di lokasi studi 

dan memberikan masukan mengenai manfaat dan kekurangan program yang telah 

berjalan. Selain itu, peneliti juga dapat melihat perkembangan permukiman serta 

aplikasinya dalam meninjau, mengkaji dan membahas kualitas permukiman 

khususnya kampung serta kondisi sosial masyarakat yang tinggal didalamnya.  

c. Bagi Pemerintah 

Menjadi masukan bagi pemerintah mengenai pelaksanaan program 

peremajaan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Program peremajaan menurut 

pemerintah merupakan program yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat dengan membangun rumah-rumah yang lebih nyaman. Disamping 

pembangunan rumah-rumah yang nyaman dapat dikaji lebih lanjut apakah 

program peremajan infrastruktur pemukiman telah mampu mengakomodasi 

seluruh permasalahan permukiman di masyarakat baik masalah fisik maupun 

sosial. Selain itu menjadi salah satu bahan masukan bagi Pemerintah Daerah 

dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan pada sektor 

pembangunan infrastruktur permukiman baik perumahan maupun kampung 

dimana melihat kepuasan dalam bermukim masyarakat ditentukan oleh beberapa 

aspek. Karakteristik pemukiman masyarakat kampung akan menentukan 

bagaimana mobilitas masyarakat terhadap permukiman yang dibangun oleh 

pemerintah, sehingga permukiman tersebut bisa sesuai dengan keinginan 

masyarakat dan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah.  
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1.7 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisa Penyusun, 2017 

GAMBAR 1.2.  

KERANGKA PEMIKIRAN 

Latar Belakang 

Masyarakat Asli di Kawasan Permukiman Pusat Kota semakin 

lama semakin tersudut oleh pembangunan di sekitarnya 

Harapan masyarakat asli yang tinggal di kawasan 

pusat kota agar dapat bertahan di kawasan tersebut  

Pusat kota dengan fungsi campuran perdagangan, 

jasa, dan hunian mendesak kawasan permukiman 

Kebutuhan lahan di pusat kota yang tinggi tidak 

diimbangi dengan ketersediaan lahan memadai 

 

Karakteristik sosial ekonomi masyarakat asli 

Pandansari 

struktur ekonomi, dan tingkat 

pendidikan masyarakat 

-  
Perubahan peruntukan lahan di Kawasan hunian di 

Pandansari 

Karakteristik kawasan permukiman yang sampai 

saat ini bertahan di Kawasan Pusat Kota 

Potensi Peningkatan kualitas Permukiman 

Perkotaan dengan Konsep City Cluster Development 

Temuan Studi Kesimpulan dan Rekomendasi 

Analisis 

Pembangunan fasilitas infrastruktur di Kawasan 

Pusat Kota (segitiga emas) 

Pembangunan hunian menjadi rumah kos dan penduduk asli 

Kelurahan Pandansari yang mulai meninggakan huniannya 

Keberadaan Kampung Kota di Pusat Perkotaan 

semakin lama semakin terpojok 

Bagaimana bentuk kawasan permukiman yang 

dapat bertahan di lingkungan pusat kota ? 

Bagaimana tipe hunian yang dapat dikembangkan 

masyarakat asli yang tinggal di pusat kota ? 

Permasalahan 

Research Question 
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1.8 Metode Penelitian 

Salah satu kerangka berpikir dalam suatu penelitian adalah melalui 

pendekatan penelitian yang bertujuan untuk  mengarahkan proses berfikir atau 

logika berfikir dari hasil-hasil penelitian yang akan di capai. Pendekatan 

penelitian merupakan hal wajib dalam mengkaji suatu kondisi, karakteristik, 

bahkan permasalahan sebagai proses dalam penyusunan penelitian ini. Pada bab 

ini akan di jelaskan mengenai Pendekatan penelitian yang meliputi proses 

penelitian yang meliputi proses studi, teknik pengumpulan data, pemahaman 

terhadap metode analisis dan penerapannya. 

1.8.1 Metode Pendekatan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan pendekatan penelitian adalah untuk mengarahkan 

proses berfikir atau penalaran terhadap hasil-hasil yang ingin dicapai. Metode 

yang dilakukan dalam studi ini adalah Metode Kuantitatif. Pendekatan yang 

dilakukan dengan deduktif rasionalistik. Fokus dalam penelitian ini adalah 

Preferensi permukiman yang dapat dikembangkan di kawasan permukiman 

pusat kota dalam hal ini dengan menggunakan konsep City Cluster 

Development (CCD). Penelitian kualitatif bersifat sementara, tentative dan akan 

berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Pendekatan ini 

dipilih karena prosedur penelitian akan menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan ditemukan permasalahan yang 

semakin berkembang dan meluas dan informasi yang semakin mendalam 

mengenai fenomena yang terjadi. Penggunaan  metode kuantitatif dikarenakan 

penelitian  ini  menggunakan angka- angka  dan  analisis  menggunakan  

statistik. 

Pendekatan deskriptif kuantitatif dipilih pada penelitian ini karena tujuan 

akhirnya adalah menggambarkan dan mengungkapkan suatu  masalah, 

keadaan dan peristiwa yang  terjadi pada kondisi fakta secara lebih mendalam. 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2003:54). Sedangkan metode 
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deskriptif kuantitatif ini merupakan metode penggambaran suatu gejala 

sosial atau sesuatu yang tengah berlangsung dalam studi penelitian. Metode ini 

sangat cocok bagi penelitian ini karena penelitian ini mencoba memberikan 

gambaran tentang fenomena yang terjadi di Kelurahan Pandansari. Fokus utama 

yang dilakukan pada penelitian ini adalah mentafsirkan data yang diperoleh 

dari masyarakat asli Pandansari sebagai obyek penelitian dalam bentuk 

analisis deskriptif yang interpretatif. 

1.8.2 Metode Pengumpulan Data dan Informasi 

Tahap pengumpulan data ini harus dirancangkan sehingga 

mendapatkan suatu hasil yang  optimal sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran  

yang  ingin  dicapai dalam proses-proses selanjutnya. Dalam penelitian 

mengenai preferensi jenis dan tipe permukiman yang dapat dikembangkan di 

kawasan permukiman pusat kota ini dilakukan pengumpulan data secara primer 

melalui wawancara, observasi lapangan yang dilakukan secara langsung oleh 

peneliti dan juga pengumpulan data sekunder yang didapatkan melalui survey 

instansi dan juga kajian literatur terkait. 

a. Pengumpulan Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari sumber informasi langsung dari 

masyarakat  sebagai subjek penelitian dan juga kondisi lapangan lokasi 

penelitian. Metode   yang   dilakukan   dalam   pengumpulan   data   primer   

diperoleh   melalui wawancara secara  mendalam terhadap  masyarakat. 

Sedangkan observasi  lapangan dilakukan untuk  menelaah karakteristik 

kondisi visual lapangan mengenai  kondisi lokasi penelitian. 

 Wawancara 

Karena penelitian ini sifatnya ingin melihat preferensi masyarakat asli 

Pandansari, diperlukan kriteria khusus dalam teknik wawancara kepada 

masyarakat. Dalam penelitian ini, subyek penelitian sudah ditentukan 

terlebih dahulu dengan kriteria tertentu untuk mendapatkan sumber 

informasi yang kredible dan representatif. Pada penelitian ini subyek yang 

akan diwawancarai adalah masyarakat asli yang tinggal di Pandansari. 

Karena hal ini berkaitan dengan permukiman yang ingin di tinggali dan di 

miliki maka diambil sampel kepala keluarga yang masih potensi untuk 
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pindah rumah maupun merenovasi rumahnya. Disamping itu juga dibatasi 

pada masyarakat asli yang telah lama tinggal di Pandansari dari keadaan 

masa tahun 1990 hingga Tahun 2015. (Sugiyono, 2012) mengemukakan 

bahwa anggapan seorang peneliti dalam penggunaan metode interview dan 

kuesioner adalah sebagai berikut : 

- Subyek (responden) adalah orang paling tahu dirinya 

- Apa yang dikatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan 

dapat dipercaya 

- Interpretasi subyek tentang pertanyaan yang diajukan peneliti adalah 

sama dengan apa yang dimaksud peneliti 

Pada penelitian ini wawancara dilakukan menggunakan kuesioner yang telah 

disusun berdasarkan  literatur  yang  telah disusun  sebelumnya dan 

distrukturkan untuk membatasi jawaban responden sesuai dengan tujuan 

penelitian serta form kuesioner  agar  pertanyaan  yang  ada  mencakup 

semua informasi terkait pemukiman yang di inginkan masyarakat. 

Pengisian form kuesioner dilakukan oleh peneliti  secara  langsung  kepada  

narasumber,  untuk  mengetahui bagaimana preferensi masyarakat dan lebih 

fokus pada preferensi kriteria dan jenis tempat tinggal yang di inginkan. 

 Observasi 

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif, sehingga peneliti 

harus melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian.  Observasi 

merupakan teknik yang dilakukan dengan cara melakukan kegiatan 

pengamatan langsung perilaku individu masyarakat yang terjadi dalam 

obyek penelitian termasuk aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Pengamatan 

langsung ini juga dapat dilakukan dalam bentuk amatan terhadap kondisi 

lapangan termasuk perubahan fisik yang terjadi. 

Instrumen yang digunakan dalam memperoleh data pada tahap ini adalah:  

- Surat Survey   - Form Kuisioner 

- Form wawancara   - Kamera  

- Alat tulis    - Buku Catatan 

b. Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi kajian literatur 

yang terkait dengan pembahasan serta telaah dokumen dari instansi terkait. Untuk 
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memperoleh data-data tersebut  menggunakan  metode  survey  instansi terkait  

serta pencarian literatur-literatur dari sumber-sumber terpercaya. 

 Kajian Literatur 

Teknik  melalui  kajian  literatur  ini  merupakan  teknik  pengumpulan  data  

yang didapat  dengan cara  mengumpulkan atau  mendapatkan  informasi 

dari berbagai literatur tulisan yang sudah ada, bisa berupa jurnal, buku 

maupun e-book. Padapenelitian yang dilakukan peneliti ini lebih difokuskan 

pada literatur mengenai preferensi jenis dan tipe permukiman yang dapat 

dikembangkan di kawasan permukiman pusat kota. Kajian dari berbagai 

literatur ini akan menghasilkan suatu variabel-variabel yang digunakan untuk 

menilai bagaimana preferensi jenis dan tipe permukiman yang dapat 

dikembangkan di kawasan permukiman pusat kota  

 Survey Instansi 

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mendatangi  instansi-instansi  terkait  dengan  penelitian  dan  mencari  data  

dari instansi tersebut. Instansi yang terkait dalam penelitian ini antara lain 

Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang, Kantor Bappeda 

Kota Semarang dan Kantor Kelurahan Kota Semarang. 

1.8.3 Pembagian Kelompok Data 

Pembagian kelompok data ini bertujuan agar mempermudah dalam proses 

analisa, dalam hal ini data yang ditampilkan agar lebih sistematis.  

Data yang ada tersebut dikelompokkan kedalam data primer dan sekunder. 

Setelah data dikelompokkan, data tersebut dapat diolah sesuai dengan tujuan dan 

sasaran yang diinginkan dalam penelitian ini. 

Proses pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui dua 

tahap, yaitu sebagai berikut : 

 Analisis data selama dilapangan, dilakukan mulai dari mempertajam fokus 

studi, kemudian dengan mengembangkan pertanyaan analisis. 

 Analisis data setelah kembali dari lapangan, dilakukan dengan cara 

mengembangkan kategori (pengelompokan), merangkum data kasar kedalam 
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kategori, mengkontruksikan catatan kasus per kasus dan menuliskan laporan 

secara naratif atau terurai. 

Pengolahan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Coding/ Kode Data 

Pemberian Kode Data merupakan pemberian kode–kode pada setiap data 

yang memiliki kategori sama. Pengkodean disusun berdasarkan sumber, tujuan, 

dan waktu data. 

 

  

Keterangan : 

a : merupakan klasifikasi data 

b : merupakann tingkat lama tinggal responden 

c : menunjukan nomor responden 

d : menunjukan nomor paragraf 

 

TABEL I.2 

FORMAT KARTU IDENTITAS 

NO. 

KARTU 

INFORMASI KODE 

1 ………………………………………………

………………………………………………

……………………….. 

a…/b…/c…/d… 

Sumber : Analisis Peneliti, 2017 

 

b. Pengurangan/Reduksi Data 

Penyaringan data atau reduksi/pengurangan dilakukan untuk menyeleksi, 

menyederhanakan, memilih serta memfokuskan data-data yang telah didapat 

sehingga memudahkan peneliti dalam tahapan analisis. Proses verifikasi dengan 

perekdukisan data dilakukan bila dalam pengkodean data terdapat jawaban yang 

menyimpang dan berbeda dengan jawaban lain yang mengakibatkan teracaknya 

pola pengkodean yang telah disusun. 

c. Kategorisasi Data 

Kategori data dilakukan dengan pemberian kode disetiap data sesuai dengan 

tujuan data dan informasi yang ada. Kategori ini didasarkan oleh variabel yang 

telah disusun peneliti. 

 

a…/b…/c…/d... 
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TABEL 1.3 
KEBUTUHAN DATA 

No Sasaran Variabel Indikator 

Cara 

Mendapatkan 

Data 

Sumber Data 

Teknik 

Pengambilan 

Sample 

Bentuk Data Analisis 

1 Mengidentifikasi 

karakteristik sosial 

ekonomi masyarakat  dan 

peruntukan hunian yang 

muncul di masyarakat 

Sosial 

Ekonomi 

 Pengalaman 
 Pendapatan 
 Pekerjaan 
 Pendidikan 
 Lama tinggal 
 Jumlah anggota 
keluarga 
 Usia 
 Fungsi 
Permukiman 
 Rencanaan Tata 
Ruang Wilayah 
Kota 
 Sistem 
Kelembagaan 
Kota 
 Bentuk fisik kota 
 Aktivitas sosial 
ekonomi 

Kuesioner, 

Wawancara, 

Observasi 

Masyarakat 

Kelurahan 

Pandansari, 

Pemerintahan, 

Swasta 

Purposive 

Sampling 

Data Ratio, Data 

Deskriptif, dan 

Dokumentasi. 

Deskriptif 

Kuantitatif 

2 Mengetahui tingkat 
keinginan masyarakat 
terhadap tempat tinggal 
yang akan di kembangkan. 

Kebutuhan 

Pribadi & 

Keluarga 

 Interaksi 
Masyarakat 

 Aktivitas Keluarga 
 Keamanan 
 Kebutuhan 

Ekonomi 
 Pengeluaran 

Kuesioner, 

Wawancara, 

Observasi 

Masyarakat 

Kelurahan 

Pandansari, 

Pemerintah, 

Swasta 

Purposive 

Sampling 

Data Ratio, Data 

Deskriptif, dan 

Dokumentasi. 

Deskriptif 

Kuantitatif 

3 Mengetahui kriteria dan jenis 

rumah yang nyaman untuk 

keluarga. 

Kondisi 

Rumah 

 Ukuran Ruang 
 Banyaknya 

Ruang/Jml Kmr 

Kuesioner, 

Wawancara, 

Observasi 

Masyarakat 

Kelurahan 

Pandansari,  

Purposive 

Sampling 

Data Ratio, Data 

Deskriptif, dan 

Dokumentasi. 

Deskriptif 

Kuantiatif 
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No Sasaran Variabel Indikator 

Cara 

Mendapatkan 

Data 

Sumber Data 

Teknik 

Pengambilan 

Sample 

Bentuk Data Analisis 

Tidur 
 Status Sosial 
 MCK/Jenis Toilet 
 Orientasi 
 Material Bangunan 

Lingkunga

n Tinggal 

 Lingk. Fisik 
 Lingk Sosial 
 Fas. Sosial 
 Fas. Perdagangan 
 Aksesibilitas 
 Infrastruktur 

Kuesioner, 

Wawancara, 

Observasi 

Masyarakat 

Kelurahan 

Pandansari 

Purposive 

Sampling 

Data Deskriptif, 

dan Dokumentasi 
Deskriptif 

Kuantitatif 

Status 

Rumah 

 Kepemilikan/ 
Legalitas Bangunan 

Kuesioner, 

Wawancara, 

Observasi 

Masyarakat 

Kelurahan 

Pandansari 

Purposive 

Sampling 

Data Deskriptif, 

dan Dokumentasi 
Deskriptif 

Kuantitatif 

Struktur 

Rumah 

 Tipe Rumah Kuesioner, 

Wawancara, 

Observasi 

Masyarakat 

Kelurahan 

Pandansari 

Purposive 

Sampling 

Data Deskriptif, 

dan Dokumentasi 
Deskriptif 

Kuantitatif 

4 Mengetahui preferensi 

masyarakat dalam pemenuhan 

kebutuhan permukiman dan 

kegiatan yang mempengaruhi 

preferensi dalam memilih 

tempat tinggal Preferensi 

 Lingkungan 
keluarga 

 Kegiatan Kolektif 
 Masyarakat 
  Hukum yang 

berlaku 
  Nilai-nilai dalam 

masyarakat 
  Sistem 

kelembagaan dalam 
masyarakat 

Kuesioner, 

Wawancara, 

Observasi 

Masyarakat 

Kelurahan 

Pandansari 

Purposive 

Sampling 

Data Deskriptif, 

dan Dokumentasi 
Deskriptif 

Kuantitatif 

Sumber : Analisis Peneliti, 2017
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1.8.4 Metode Pengambilan Sampel 

Kegiatan penelitian yang membutuhkan sampel dalam jumlah besar 

sebagai obyek studi perlu dilakukan sampling atau pengambilan beberapa 

anggota dari populasiuntuk memperoleh informasi yang dipergunakan dalam 

studi. Pengambilan   sampel   pada   penelitian   ini menggunakan  teknik   

probability  sampling   dan  non-probability  sampling. Probability sampling 

adalah teknik pengambilan sample yang memberikan peluang yang sama kepada 

setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sample sedangkan 

non- probability sampling adalah teknik pengambilan sample yang tidak  

memberikan peluang yang sama kepada setiap unsur (anggota) populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sample (Sugiyono, 2010). 

Non Probablity sampling yang dipergunakan adalah purposive sampling, 

dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Preferensi masyarakat 

terhadap permukiman padat di pusat kota yang terdiri dari unsur masyarakat 

asli dan pemerintah. Masyarakat asli merupakan masyarakat yang memiliki 

tempat tinggal dan menetap antara tahun 1990 hingga 2015 di Kelurahan 

Pandansari. Pembagian sampling tersebut juga dikaitkan dengan penyebaran 

lokasi di 24 RT yang ada di Pandansari. 

Non Probablity sampling yang dipergunakan adalah purposive sampling, 

dimana untuk mengetahui preferensi penduduk asli yang tinggal di Pandansari 

Pada teknik probability sampling, teknik yang digunakan adalah Simple Random 

Sampling, dimana teknik ini pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 

2010). Hal ini digunakan dalam penentuan sampel tidak harus yang mempunyai 

rumah dengan tinggi lantai lebih dari satu melainkan semua jenis tipologi rumah 

di Pandansari.   

Sample adalah bagian dari populasi  yang diamati dalam penelitian atau 

dengan kata lain sample adalah individu yang diselidiki dalam penelitian. Sampel 

diperlukan untuk mengefisienkan waktu, tenaga, dan biaya. Pada studi ini sample 

dibutuhkan untuk penyebaran kuesioner kepada responden. Hasil penyebaran 

kuesioner kepada responden melalui sample dapat dianggap mewakili kondisi 

seluruh populasi di kawasan studi. 
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Dalam penentuan jumlah sample yang diambil, digunakan rumus sebagai 

berikut. 

𝑛 =
N

Nd² + 1
 

Keterangan : 

n   = Jumlah Sample 

N  = Jumlah Populasi 

d   = Derajat Kecermatan (Level of Significance) 

Pada studi ini, nilai derajat kecermatan yang diambil adalah 10%. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat kecermatan studi dapat dikategorikan cermat, untuk 

tingkat kepercayaan 90%.  

Jumlah populasi penduduk asli di Kelurahan Pandansari adalah 3256 jiwa 

dan d sebesar 10%, maka jumlah sample yang diambil adalah : 

𝑛 =
3256

3256(0,1)² + 1
 

     𝑛 = 76,43 = 76 Sample 

Jumlah responden yang didapatkan lebih dari hasil perhitungan atau 

sebanyak 80 orang, hal ini berkaitan untuk distribusi sampel yanglebih 

seimbang. Pada penelitian ini diambil beberapa sampel dari 24 RT yang ada 

di Kelurahan Pandansari, dengan keseimbangan sampel lelaki dan 

perempuan. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari populasi penduduk di 

Kelurahan Pandansari terutama yang memiliki tempat tinggal di Pandansari 

atau individu yang diselidiki dalam penelitian ini adalah individu yang 

memiliki tingkat kepentingan lebih besar dibandingkan penduduk pendatang 

di Pandansari.  
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Sumber : Analisis Peneliti, 2017 

GAMBAR 1.3 

PETA SEBARAN SAMPEL PENELITIAN 

 

Penyebaran kuesioner kepada masyarakat Pandansari yang terdiri atas 

masyarakat Pandansari yang telah tinggal di kelurahan tersebut sejak Tahun 

1990 sampai tahun 2015, dengan maksud bahwa responden mengetahu secara 

jelas perubahan fisik lingkungan yang dapat mempengaruhi perubahan fisik 

permukiman Kelurahan Pandasari. Penyebaran kuesioner tersebut akan 

dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut : 

1.  Waktu 

Waktu meliputi hari dan saat penyebaran kuesioner, yaitu sebagai berikut: 

 Hari 

Waktu penyebaran kuesioner dilakukan dalam 7  (Tujuh) hari dalam 

seminggu, yaitu dari hari senin sampai minggu.  
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 Waktu 

Senin-Jumat Pada saat sore hingga malam hari, dimana masyarakat cukup 

memiliki waktu yang banyak di rumah karena setelah selesai beraktivitas. 

Sabtu dan Minggu Pada pagi dan sore hingga malam hari. 

Adapun jumlah kuesioner yang disebarkan dibagi tiap harinya 2-3 

responden, maka dalam waktu 1 (satu) bulan semua sampel dapat 

dipenuhi. Waktu yang diperlukan untuk wawancara setiap narasumber 

adalah 10 – 20 menit. 

TABEL 1.4 
DISTRIBUSI JUMLAH SAMPEL 

 

No 

 

RT 

RW 1 
Generasi I 

RW 2 
Generasi II 

RW 3 
 

L P L P L P 

1 1 2 1 2 1 2 1 

2 2 2 1 2 2 2 1 

3 3 2 2 2 1 2 1 

4 4 2 2 2 2 2 1 

5 5 2 1 2 2 2 2 

6 6 2 1 2 1 2 1 

7 7 2 2 2 1 2 2 

8 8 2 1 2 1 - - 

9 9 - - 2 1 - - 

10 10 - - - - - - 

Total : 16 11 18 12 14 9 
Sumber : Hasil AnalisisPenyusun, 2017 

Adapun jumlah narasumber yang mewakili preferensi masyarakat adalah 

80 orang 

2.  Keseimbangan 

Diusahakan dalam penyebaran kuesioner, responden yang dipilih  

seimbang antara pria dan wanita serta masing-masing kategori penduduk yang 

sudah lama tinggal di lokasi tersebut terpenuhi. 
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1.8.5 Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam studi ini yaitu menggunakan 

pendekatan kuantitatif, dimana penilaian data, temuan studi, dan visualisasi di 

lapangan merupakan pengkajian terhadap perkembangan kota. 

Metoda analisis deskriptif kuantitatif dapat diartikan sebagai salah satu 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan melakukan perhitungan-

perhitungan mengenai obyek atau subyek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Metode ini biasanya 

berupa angka yang dimasukkan kedalam tabel dan disertai juga grafik mengenai 

perkembangan subyek atau obyek penelitian. Analisis deskriptif kuantitatif 

dipergunakan dalam studi ini berkaitan  dengan  masalah  penduduk,  seperti  

jumlah  penduduk,  kondisi  sosial ekonomi   penduduk,   dan   analisis   faktor   

yang   berpengaruh   terhadap   preferensi masyarakat atau penduduk asli dalam 

bermukim di Kelurahan Pandansari melalui analisis distribusi frekuensi dan 

analisis crosstabs dengan uji chi-square. 

1.8.6 Kerangka Analisis 

Kerangka analisis menggambarkan mengenai keseluruhan komponen dan 

tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan analisis data, sehingga mampu 

menunjukkan suatu susunan yang sistematis, mulai dari data yang dibutuhkan, 

jenis analisis, instrumen analisis, output, serta hasil akhir dari semua analisis yang 

telah dilakukan. bagan mengenai kerangka analisis penelitian dapat dilihat pada 

gambar berikut. 
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Sumber: Analisis Penyusun, 2017 

GAMBAR 1.4 

KERANGKA ANALISIS PENELITIAN 

INPUT OUTPUT PROSES 

 Pengalaman 

 Pendapatan 

 Pekerjaan 

 Pendidikan 

 Lama tinggal 

 Jumlah anggota 

keluarga 

 Usia 

 Fungsi 

Permukiman 

 Rencanaan Tata 

Ruang Wilayah 

Kota 

 Sistem 

Kelembagaan 

Kota 

 Bentuk fisik kota 

 Aktivitas sosial 

ekonomi 

 Tingkat Kebisingan 

  Interaksi 

Masyarakat 

 Aktivitas Keluarga 

 Keamanan 

 Kebutuhan Ekonomi 

 Pengeluaran 

 Ukuran Ruang 

 Banyaknya Ruang 

 MCK/Jenis Toilet 

 Status Sosial 

 Fasilitas Pendukung 

 Oientasi 

 Material Bangunan 

 Lokasi  

 Lingk. Fisik 

 Lingk Sosial 

 Fas. Sosial 

 Fas. Ekonomi 

 Aksesbilitas 

 Infrastruktur 

 Kepemilikan/ 

Legalitas Bangunan\ 

 Tipe Rumah 

KEINGINAN BENTUK DAN 

JENIS PERMUKIMAN / HUNIAN 

TEMPAT TINGGAL YANG AKAN 

DIKEMBANGKAN DI 

KELURAHAN PANDASARI 

KESIMPULAN 

REKOMENDASI 

KONDISI SOSIAL EKONOMI 

MASYARAKAT 

KELURAHAN PANDANSARI 

 Lingkungan keluarga 

 Kegiatan Kolektif 

 Masyarakat 

  Hukum yang 

berlaku 

  Nilai-nilai dalam 

masyarakat 

  Sistem kelembagaan 

dalam masyarakat 

ANALISIS KARAKTERISTIK 

KONDISI SOSIAL EKONOMI 

MASYARAKAT 

FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI 

PERUBAHAN FISIK DAN 

RUANG DI PANDANSARI 

PREFERENSI HUNIAN 

TEMPAT TINGGAL YANG 

DIINGINKAN MASYARAKAT 

PREFERENSI MASYARAKAT 

TERHADAP PENGEMBANGAN 

KONSEP CCD DI KELURAHAN 

PANDANSARI 

 

KARAKTERISTIK 

PERMUKIMAN PANDANSARI 

YANG DAPAT BERTAHAN 

HINGGA SAAT INI 

PERUBAHAN 

PERUNTUKAN RUANG DAN 

FISIK DI LINGKUNGAN 

PANDANSARI 
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1.9 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan menjelaskan tentang urutan dan isi setiap bab 

dalam penelitian yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran 

penelitian, ruang lingkup penelitian yang meliputi ruang lingkup wilayah dan 

ruang lingkup penelitian, keaslian penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

 Berisi tentang pustaka-pustaka yang dipakai sebagai acuan dalam proses 

analisis yang didapat dari studi literatur. 

BAB III GAMBARAN UMUM  

Berisi gambaran umum wilayah Kelurahan Pandansari yang berupa kondisi 

sosial, penggunaan lahan, kondisi ekonomi, dan gambaran kondisi Kelurahan 

Pandansari di masa yang akan datang. 

BAB IV HASIL ANALISIS 

Berisi hasil pelaksanaan penelitian baik berupa hasil survey (digitasi citra 

satelit), wawancara, kuisoner yang di analisis dan penjelasan bagaimana hasil 

temuan penelitian tersebut. 

BAB V  PENUTUP 

 Berisi kesimpulan yang di dapat dari temuan studi, dimana kesimpulan-

kesimpulan tersebut menjawab pertanyaan penelitian dan juga berisi rekomendasi 

yang dihasilkan dari penelitian tersebut baik bagi pemerintah maupun stakeholder 

terkait yang ada didalamnya. 


