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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Terbentuknya kampung kota pada dasarnya berkaitan dengan kelompok masyarakat yang tinggal 

di kawasan perkotaan yang secara sosial budaya mempertahankan pola perilaku dan kebiasaan budaya 

‘kampung’ di kawasan tempat tinggalnya (Pawitro, 2012). Aspek ini berisikan ikatan-ikatan sosial dan 

adat istiadat setempat yang tetap dipertahankan dalam kehidupannya. Sehingga bentuk lingkungan fisik 

kampung kota terpengaruh oleh aspek sosial budaya masyarakat yang unik sehingga menjadi berbeda 

dengan lingkungan masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kampung memiliki ciri khas 

dan karakteristiknya masing-masing yang mampu menjadikan kampung untuk tetap eksis di tengah 

modernitas atau perkembangan kota.  

Menurut Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 

2009 dalam (Setiawan, 2010), sekitar 70 – 85 % dari populasi penduduk kota di Indonesia tinggal di 

kampung kota. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kampung kota mempunyai pengaruh yang 

besar dalam perkembangan kota-kota di Indonesia. Namun, kampung yang dianggap sebagai embrio 

pertumbuhan perkotaan menemui banyak tantangan multidimensional yang menuntut adanya 

keberlanjutan dari segi keruangan. Kepadatan penduduk yang tinggi dengan status sosial ekonomi yang 

rendah menyebabkan kerentanan masyarakat kampung kota terhadap kemiskinan. Namun, menurut 

(Silas, 1988 dalam Dwisusanto, 2006) menunjukkan bahwa warga kampung mempunyai strategi khusus 

dalam menghadapi berbagai tekanan perkotaan agar terhindar dari tekanan dan ketidaknyamanan. 

Secara ekonomi mayoritas dari mereka hidup dari sektor informal dimana berbagai usaha produktif 

penghuninya menjadai kegiatan ekonomi kota. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kampung kota 

berperan sebagai tumpuan kehidupan masyarakat perkotaan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah. 

Kampung kota sebagai permukiman tidak terencana dengan kepadatan penduduk yang tinggi 

memicu kondisi fisik bangunan dan lingkungan yang kurang baik dan pelayanan sarana prasarana yang 

kurang memadai. Permasalahan tersebut mempengaruhi kemampuan masyarakat kampung kota untuk 

beradaptasi dengan lingkungannya. Hal ini dibuktikan dengan munculnya fungsi spasial di setiap 

bangunan yang dapat menampung segala kebutuhan dasar ruang. Masyarakat melakukan penguatan 

pada sistem keruangan di kampungnya sehingga tercipta nilai-nilai sosio spasial dalam kampung. 

Sehingga hal ini menjadikan kampung kota dapat mewujudkan lingkungan yang mempengaruhi 

kedekatan hubungan antara kota dengan penduduknya (Juwono, 2009). 

Ekistensi kampung kota sebagai tempat bermukim yang berkualitas bagi masyarakat perkotaan 

dapat dilakukan melalui penggalian potensi dari berbagai sektor (Nugroho, 2009). Pengembangan 

pariwisata kampung dengan konsep tematik merupakan salah satu upaya penggalian potensi untuk 
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membuat sebuah kampung memiliki eksistensi. Konsep kampung tematik menurut (Idziak, Majewski, 

& Zmyślony, 2015) lebih pada menawarkan masyarakat untuk terlibat proaktif, sehingga tidak hanya 

berbasis masyarakat akan tetapi juga penciptaan ruang kampung berciri khas yang berkelanjutan oleh 

masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Florida, 2002) dalam artikel The Washington 

Monthly yang menyebutkan bahwa masyarakat adalah salah satu pembentuk kota kreatif. Kampung 

kreatif sebagai salah satu bentuk perlindungan diri terhadap perubahan lingkungan dan sebagai cara 

mempertahankan eksistensi kampung sebab tekanan yang dialami oleh kampung dapat diatasi oleh 

masyarakat yang memiliki kapasitas kreatif. Perlibatan kelompok masyarakat harus didukung dengan 

adanya kapasitas atau kemampuan yang baik dari masyarakat itu sendiri. Kapasitas masyarakat tersebut 

perlu dikembangkan sehingga terjadi perubahan lingkungan yang lebih baik (Frank & Smith, 1999). 

Kampung Wonosari merupakan salah satu kampung yang dalam sejarahnya diperuntukkan 

sebagai kawasan pemakaman. Namun, lokasi Kampung Wonosari yang berada di pusat kota yang dekat 

dengan pusat pemerintahan, Tugu Muda, Lawang Sewu, sarana kesehatan RSUD Kariadi, serta pusat 

perniagaan pandanaran, menyebabkan berubahnya peruntukan Kampung Wonosari. Lambat laun 

Kampung Wonosari berubah dari dominasi lahan pemakaman kini didominasi menjadi lahan 

permukiman yang tidak tertata akibat meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat, 

sehingga kondisi kawasan kian kumuh. Namun, lokasi kampung yang strategis tersebut menjadi potensi 

wisata untuk dikembangkan.  

Kampung Wonosari berkembang secara spontan dimana perkembangan permukimannya 

menyesuaikan kondisi topografi yang curam karena tingkat kelerengannya tinggi sehingga peletakkan 

rumah membentuk pola terasering (Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2018).. Hal tersebut 

membuat lingkungan Kampung Wonosari menjadi menarik sehingga memiliki ciri khas tersendiri 

sebagai kampung kota. Kampung wonosari yang kini menjadi kampung tematik telah berhasil dibentuk 

dan berkembang menjadi potensi wisata dengan bertemakan pelangi. Kampung Pelangi Semarang yang 

dahulu bernama Kampung Wonosari atau Kampung Brintik ini adalah salah satu inovasi Pemerintah 

Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar. Pemerintah mengusulkan 

ide penataan kawasan Kampung Wonosari dengan pengecatan rumah-rumah, perbaikan sungai, dan 

saluran drainase untuk menghilangkan kesan kumuh (Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2018). 

Program Kampung Tematik sebenarnya bertujuan untuk mengupayakan peran masyarakat 

beserta lembaga – lembaga yang ada untuk membangun trademark/karakteristik lingkungan melalui 

peningkatan/ pengembangan potensi - potensi lokal yang dimiliki di wilayah tersebut (Pemerintah Kota 

Semarang, 2017). Sehingga kampung tematik dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan diri 

terhadap perubahan lingkungan dan sebagai cara mempertahankan eksistensi kampung sebab tekanan 

yang dialami oleh kampung dapat diatasi oleh masyarakat yang memiliki kapasitas kreatif. 

Namun, pada program pembentukan Kampung Pelangi pemerintahlah yang berperan banyak 

dalam perencanaan tanpa pelibatan masyarakat untuk ikut merencanakan. Berdasarkan wawancara 

dengan tokoh masyarakat Kampung Pelangi masyarakat tidak ikut terlibat inisiasi pembentukan 
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Kampung Pelangi, pemerintah yang berperan penting mulai dari inisiasi, implementasi dan monitoring 

hingga kampung pelangi terbentuk (Ketua RW 4 Kampung Pelangi, 2019). Perencanaan yang dilakukan 

adalah top-down dimana masyarakat hanya terlibat dalam pelaksanaan program-program dari 

pemerintah (Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2018) 

Meskipun pembangunan Kampung Pelangi merupakan program yang sifatnya top-down (dari 

atas) tapi tidak berarti masyarakat hanya tinggal menerima begitu saja tanpa lakukan apapun. Hal ini 

juga disadari sepenuhnya oleh pemerintah bahwa keberhasilan pembangunan Kampung Pelangi juga 

harus mendapatkan dukungan dan melibatkan masyarakat sejak perencanaan. Sebab permasalahan 

kampung kumuh tersebut tidak selesai hanya dengan perbaikan kampung menjadi kampung tematik 

pelangi saja, melainkan juga harus dapat mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat 

melalui keterlibatan masyarakat beserta lembaga-lembaga yang ada sehingga kampung bisa 

berkelanjutan. 

Dari kondisi tersebut diatas maka perlu adanya suatu penelitian untuk melihat bagaimana peran 

masyarakat dalam eksistensi kampung kota.  Fungsi kampung kota dilakukan oleh masyarakat melalui 

potensi lokal kampung sehingga kampung tetap eksis melalui peran masyarakat didalamnya. Pada 

penelitian ini peneliti memilih topik pengembangan kampung kota melalui peran masyarakat dalam 

program kampung tematik yaitu Kampung Pelangi. Perkembangan kampung sebagai kampung tematik 

dapat mengubah kondisi lingkungan dan sosial masyarakat yang tinggal di kampung menjadi lebih 

atraktif  dan kampung lebih tangguh. Adanya peran masyarakat yang berfungsi dalam eksistensi 

kampung menyebabkan kondisi kampung menjadi lebih hidup dan interaksi masyarakat akan lebih 

beragam dan bermakna sehingga eksistensi kampung kota dapat tetap bertahan. Sehingga hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai seberapa besar masyarakat Kampung 

Pelangi berperan dalam fungsi kampung kota sehingga dapat melihat bagaimana eksistensi Kampung 

Pelangi itu sendiri. 

 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Kampung Wonosari bertemakan pelangi adalah sebagai sebuah solusi perbaikan kampung yang 

semula tidak layak huni menjadi daya tarik tersendiri bagi penghuni Kampung Pelangi itu sendiri 

maupun masyarakat luar. Kampung Pelangi di Kota Semarang ini merupakan titik sasaran dari sebagian 

wilayah yang melakukan perbaikan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu mengubah 

lokasi kumuh menjadi tidak kumuh, pelibatan masyarakat secara aktif, perbaikan kondisi lingkungan 

menjadi lebih baik dan mengangkat potensi sosial serta ekonomi masyarakat pada wilayah tersebut. 

Peran aktif seluruh penduduk mempengaruhi keberlangsungan dan perkembangan aktivitas dan 

pembangunan di dalam kampung. 

Namun, pada program pembentukan Kampung Pelangi masyarakat tidak ikut terlibat dalam 

inisiasi pembentukan Kampung Pelangi, pemerintahlah yang berperan penting mulai dari inisiasi, 

implementasi dan monitoring hingga kampung pelangi terbentuk. Perencanaan yang dilakukan adalah 
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top-down dimana masyarakat hanya terlibat dalam pelaksanaan program-program dari pemerintah. 

Meskipun pembangunan Kampung Pelangi merupakan program yang sifatnya top-down (dari atas) tapi 

tidak berarti masyarakat hanya tinggal menerima begitu saja tanpa lakukan apapun. Hal ini juga disadari 

sepenuhnya oleh pemerintah bahwa keberhasilan pembangunan Kampung Pelangi juga harus 

mendapatkan dukungan dan melibatkan masyarakat sejak perencanaan. Sebab permasalahan kampung 

kumuh tersebut tidak selesai hanya dengan perbaikan kampung menjadi kampung tematik pelangi saja, 

namun juga harus dapat mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat melalui 

keterlibatan masyarakat beserta lembaga-lembaga yang ada sehingga kampung bisa berkelanjutan. 

Bagaimanapun, dibalik indahnya cat warna-warni di Kampung Pelangi, perlu adanya suatu 

penelitian untuk melihat bagaimana peran masyarakat dalam eksistensi Kampung Pelangi itu sendiri. 

Hal ini dikaji dengan melihat beberapa permasalahan terkait aspek fisik, sosial budaya, ekonomi, serta 

manajemen kelembagaan di Kampung Pelangi. Karakteristik Kampung Pelangi dikaji untuk dapat 

dianalisis dan dilakukan penilaian terhadap eksistensi kampung Pelangi sebagai kampung kota. Selain 

itu peran masyarakat dalam aktivitas dan pembangunan di kampung pelangi juga perlu dikaji, sebab 

adanya peran masyarakat berfungsi dalam eksistensi kampung sehingga menyebabkan kondisi 

kampung menjadi lebih hidup dan interaksi masyarakat akan lebih beragam dan bermakna sehingga 

eksistensi kampung kota dapat tetap bertahan. Berdasarkan uraian tersebut maka pertanyaan dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana penilaian terhadap bentuk keterlibatan atau peran masyarakat dalam 

eksistensi Kampung Pelangi di Kota Semarang?” 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran masyarakat dalam eksistensi Kampung Pelangi 

Kota Semarang. 

1.3.2 Sasaran 

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka sasaran-sasaran penelitan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi kondisi fisik lingkungan hunian masyarakat Kampung Pelangi 

2. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya masyarakat Kampung Pelangi 

3. Mengidentifikasi kondisi ekonomi masyarakat Kampung Pelangi 

4. Menganalisis eksistensi kampung dengan melihat karakteristik fisik, sosial budaya, dan 

ekonomi masyarakat Kampung Pelangi.  

5. Mengidentifikasi keterlibatan masyarakat terhadap aktivitas dan pembangunan di Kampung 

Pelangi dengan melihat inisiatif masyarakat, potensi lokal, serta kapasitas masyarakat. 

6. Menganalisis tingkat keterlibatan masyarakat terhadap aktivitas dan pembangunan dalam 

eksistensi Kampung Pelangi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, beberapa manfaat 

penelitian ini khususnya adalah dalam mengkaji bentuk keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam 

eksistensi Kampung Pelangi di Semarang. 

● Bagi penulis, penelitian ini dapat membuka wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

yang telah di pelajari di perkuliahan terutama terkait eksistensi kampung kota dan 

pemberdayaan masyarakat  

● Bagi pemerintah Kota Semarang, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam inovasi kebijakan 

terutama pada program pemberdayaan dan perancangan kampung kota. 

● Bagi masyarakat, penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui kondisi fisik, sosial, ekonomi, 

hingga manajemen kelembagaan masyarakat dari adanya program Kampung Tematik Pelangi 

sehingga dapat memperoleh gambaran terhadap tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk 

memperkuat eksistensi Kampung Pelangi melalui peran masyarakat terhadap aktivitas dan 

pembangunan di kampungnya. 

● Bagi akademisi, penelitian ini berguna untuk dijadikan sebagai bahan rujukan terkait eksistensi 

kampung kota dengan memperhatikan peran masyarakat dalam aktivitas dan pembangunan di 

kampungnya untuk mempertahankan eksistensi kampung kota. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam pembahasannya, laporan penelitian ini mencakup ruang lingkup wilayah dan juga ruang 

lingkup materi yang masing-masing berupa : 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah kawasan Kampung Pelangi yang terletak di 

Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Kawasan Kampung Pelangi yang 

menjadi lokasi pengamatan memiliki luas lebih kurang 4,5 Ha yang berada di Kelurahan Randusari RW 

III dan RW IV. Kawasan Kampung Pelangi berbatasan dengan Kelurahan Barusari yang dibatasi 

langsung oleh jalan arteri sekunder yaitu Jalan Dr. Sutomo. Sedangkan batas sebelah utara, timur, dan 

selatan masihberada pada Kelurahan Randusari. Berikut merupakan batas-batas administrasi Kelurahan 

Randusari. 

● Sebelah Utara   : Kecamatan Semarang Tengah (Kelurahan Sekayu) 

● Sebelah Tmur  : Kelurahan Mugasari 

● Sebelah Selatan  : Kecamatan Gajah Mungkur (Kelurahan Bendungan) 

● Sebelah Barat  : Kelurahan Barusari 
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      Sumber : Hasil Pengolahan Penulis, 2019 

Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi RW Kampung Pelangi 

1.5.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi secara umum yang akan dibahas dalam laporan ini adalah mengenali 

karakteristik permukiman  khususnya di kawasan Kampung Pelangi. Adapun dalam mengenali 

karateristik kawasan dapat ditinjau dari beberapa pembahasan diantaranya mengenai : 

● Kajian terhadap perkembangan dan eksistensi kampung dengan melihat karakteristik nilai dan 

kondisi fisik lingkungan Kampung Pelangi berdasarkan beberapa aspek yaitu kondisi 

lingkungan hunian masyarakat, kehidupan sosial budaya, hingga ekonomi masyarakat 

Kampung Pelangi. 

● Kajian terhadap tingkat keterlibatan masyarakat dalam aktivitas dan pembangunan di Kampung 

Pelangi dengan melihat inisiatif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, 

serta dukungan terhadap aktivitas dan pembangunan; potensi lokal kampung yaitu dengan 

melihat dampak dari keberadaan organisasi lokal; serta kapasitas yang dimiliki masyarakat 

sehingga terjadi perubahan lingkungan yang lebih baik.  

1.6 Posisi Penelitian 

Posisi penelitian “Peran Mayarakat dalam Eksistensi Kampung Kota (Kampung Pelangi Kota 

Semarang)” menunjukkan letak atau posisi penelitian dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. 

Berdasarkan bidang PWK penelitian ini termasuk kedalam bidang perencanaan kota yang mencakup 

bidang perancangan kota. Berikut merupakan bagan posisi penelitian “Peran Mayarakat dalam 

Eksistensi Kampung Kota (Kampung Pelangi Kota Semarang)”. 
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Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2019 

Gambar 1.2 Posisi Penelitian 

Pada gambar 1.2 diatas menggambarkan bahwa pengembangan kawasan merupakan upaya 

perbaikan kawasan yang nantinya akan berdampak pada kondisi lingkungan fisik yang lebih baik dan 

aktivitas masyarakat yang lebih produktif. Oleh karena itu dibutuhkan inisiatif masyarakat, kapasitas 

masyaralat hingga manajemen lembaga yang mengelola kampungnya sehingga masyarakat bisa 

diberdayakan dan bisa berperan dalam perbaikan kawasan dan pada akhirnya masyarakat dapat tetap 

mempertahankan eksistensi tempat tinggalnya. 
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1.7 Kerangka Pikir 

 

 

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2019 

Gambar 1.3 Kerangka Pikir 
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1.8 Metode Penelitian 

Penelitian yang akan disusun ini dilakukan guna mencapai tujuan yaitu untuk mengetahui 

bagaimana bentuk keterlibatan atau partisipasi masyarakat dan seberapa besar pengaruhnya dalam 

eksistensi Kampung Pelangi di Kota Semarang. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian 

ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2014) metode kuantitatif merupakan 

suatu metode yang bertujuan untuk mengkaji suatu populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan 

serangkaian instrumen penelitan dalam pengumpulan data serta analisis yang bersifat kuantitatif. 

Metode ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari 

generalisasi yang mempunyai nilai prediktif dengan menggunakan serangkaian instrument penelitian. 

Pada penelitian ini, pendekatan metode kuantitatif digunakan untuk pengambilan kesimpulan terkait 

bagaimana bentuk keterlibatan atau partisipasi masyarakat dan seberapa besar pengaruhnya dalam 

eksistensi Kampung Pelangi di Kota Semarang. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian 

ini adalah menggunakan metode kuantitatif. 

1.8.1 Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan list kebutuhan data yang diperlukan, teknik pengumpulan data disesuaikan dengan 

jenis data dan sumber data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, 

yaitu teknik pengumpulan data primer  dimana memperoleh data langsung dari masyarakat melalui 

observasi lapangan, kuesioner, dan wawacara. Kemudian dilakukan juga penelitian dengan teknik 

pengumpulan sekunder melalui telaah dokumen. Untuk lebih jelasnya mengenai teknik pengumpulan 

data yang akan dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Observasi Lapangan 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data, 

dimana data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti (Bungin, 2006). Melalui 

pengamatan/observasi akan diketahui kondisi fisik yang ada di dalam lingkungan serta dapat 

melihat kondisi non fisik seperti aktivitas sosial budaya ekonomi masyarakat sehingga suatu objek 

dapat digambarkan secara detail dengan melihat secara langsung keadaan lapangan wilayah studi. 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran visual dari suatu kondisi yang terjadi di 

lapangan. Output yang dihasilkan dari pengumpulan data dengan observasi ini juga digunakan 

untuk mendukung fakta-fakta atau opini yang disampaikan oleh masyarakat setempat. Observasi 

dalam penelitian ini dilakukan dengan maksud melihat kondisi dari eksistensi Kampung Wonosari 

yang kini berganti nama menjadi Kampung Pelangi sebagai kampung kota serta melihat peran 

masyarakat dalam eksistensi Kampung Wonosari tersebut. 

b. Kuesioner 

Kuesioner merupakan kumpulan daftar pertanyaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang 

mendukung penelitian terhadap responden. Kuesioner berisikan pertanyaan seputar variabel 

eksistensi kampung dengan melihat karakteristik nilai dan kondisi fisik lingkungan kampung, serta 
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seputar variabel peran serta masyarakat dalam kampung sehingga menghasilkan pertanyaan berupa 

bagaimana tingkat pengaruh peran masyarakat dalam eksistensi kampung kota. Penyebaran 

kuesioner dalam penelitian ini ditujukan kepada masyarakat yang berada di Kampung Pelangi yaitu 

dengan sampel responden sebanyak 90 orang. Sample tersebut diambil dari populasi kampung yang 

berusia 15 tahun keatas yang ada di Kampung Pelangi. Pertanyaan dalam kuisioner tersebut 

merepresentasikan masing-masing kriteria yang telah ditentukan agar dapat mengetahui pengaruh 

masyarakat dalam eksistensi Kampung Pelangi sebagai kampung kota di Kota Semarang.  

c. Wawancara  

Metode wawancara adalah proses penggalian informasi melalui narasmuber terpercaya. Dalam 

penelitian ini sendiri, teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan untuk menjadi data 

tambahan dan sebagai penguat dari data observasi dan kuesioner. Teknik wawancara akan 

dilakukan terhadap beberapa narasumber yaitu pemangku wilayah setempat serta tokoh masyarakat 

yang ada di Kampung Pelangi. Narasumber tersebut nantinya diwawancarai mengenai fakta yang 

terjadi di lapangan mengenai peran masyarakat dalam eksistensi kampung dan bagaimana proses 

terbentuknya Kampung Pelangi. 

d. Telaah Dokumen 

Telaah dokumen dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari sumber 

dokumen-dokumen perencanaan maupun data statistik yang disediakan oleh instansi pemerintah 

maupun non-pemerintah. Pada telaah dokumen dalam penelitian ini melihat kepada dokumen Buku 

Profil Kampung Pelangi 2017. 

Telaah dokumen merupakan salah satu metode survey sekunder yang digunakan untuk 

melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, telaah dokumen difokuskan terhadap 

instansi terkait dan lembaga kewilayahan hingga unit RT. Data dan informasi yang didapatkan 

melalui telaah dokumen apat menjadi fakta pendukung atas apa yang terjadi di lapangan.  

1.8.2 Kebutuhan Data 

Kebutuhan data merupakan data-data yang diperlukan dalam proses penelitian. Dengan adanya 

kebutuhan data maka akan mempermudah peneliti dalam melaksanakan proses check list data pada 

penelitian. Berikut merupakan tabel kebutuhan data dan jenis data yang diperlukan dalam proses 

penelitian.  

Tabel I.1 Tabel Kebutuhan Data 

Sasaran Variabel Nama Data 
Kode 

data 
Tahun 

Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 
Sumber 

Identifikasi 

eksistensi 

kampung 

melalui 

karakteristik 

nilai dan 

kondisi 

Karakteristik 

lingkungan 

hunian 

Ketersediaan 

sarana prasarana 

A01 
2019 Primer 

Observasi, 

Wawancara 

Survey lapangan, 

Masyarakat  

Tingkat 

kerapatan 

bangunan 

A02 

2019 Primer  

Observasi  Survey lapangan 

Tingkat 

kepadatan 

bangunan 

A03 

2019 Primer  

Observasi  Survey lapangan 
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Sasaran Variabel Nama Data 
Kode 

data 
Tahun 

Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 
Sumber 

lingkungan 

fisik kampung 

 

Penggunaan 

lahan 

A04 

2019 Primer  

Observasi Survey lapangan, 

Masyarakat. Peta 

citra 

Tingkat 

keamanan dari 

rawan bencana 

A05 

2019 Primer  
Kuesioner, 

Wawancara 
Masyarakat  

Karakteristik 

nilai dalam 

kampung 

 

Jumlah 

Penduduk  

B01 2014 - 

2019 
Sekunder  

Telaah 

dokumen 

Buku profil 

Kampung Pelangi 

Kepadatan 

penduduk 

B02 2014 - 

2019 
Sekunder 

Telaah 

dokumen 

Buku profil 

Kampung Pelangi 

Tingkat 

pendidikan 

B03 

2019 

Primer 

dan 

sekunder 

Kuesioner, 

telaah 

dokumen 

Buku profil 

Kampung Pelangi, 

Masyarakat 

Tingkat 

pendapatan 

B04 2014 - 

2019 
Primer  Kuesioner Masyarakat  

Jenis mata 

pencaharian 

B05 2014 - 

2019 

Primer 

dan 

sekunder 

telaah 

dokumen 
Buku profil 

Kampung Pelangi 

Adanya adat-

istiadat 

tradisiomal 

B06 

2019 Primer wawancara 

Tokoh 

Masyarakat/SKPD 

Terkait 

Tingkat 

kekeluargaan dan 

rasa memilki 

B07 

2019 Primer  

wawancara  Tokoh 

Masyarakat/SKPD 

Terkait 

Adanya unsur-

unsur asli 

kampung 

B08  

Primer wawancara 

Tokoh 

Masyarakat/SKPD 

Terkait 

Kegiatan 

ekonomi 

dominan 

B09 2019 

Primer wawancara 

Tokoh 

Masyarakat/SKPD 

Terkait 

Keberdayaan 

(fungsi ruang) 

B10 2019 

Primer Observasi 

Tokoh 

Masyarakat/SKPD 

Terkait 

Kebersamaan 

(nilai sosial 

ruang) 

B11 2019 

Primer Observasi 

Tokoh 

Masyarakat/SKPD 

Terkait 

Tradisi dan 

keagamaan 

(kekuaran ruang) 

B12 2019 

Primer Wawancara 

Tokoh 

Masyarakat/SKPD 

Terkait 

Identifikasi 

keterlibatan 

masyarakat 

secara 

menyeluruh 

dalam 

kegiatan 

pemberdayaan 

(pelatihan) 

Kampung 

Pelangi secara 

kontinu 

Inisiatif 

Masyarakat 

Peran masyarakat 

dalam 

perencanaan 

kampung 

C01 

2017 -

2019 
Primer 

Kuesioner, 

Wawancara  

Masyarakat, 

SKPD terkait 

Peran masyarakat 

dalam 

pelaksanaan 

kegiatan 

kampung 

C02 

2017 -

2019 
Primer 

Kuesioner, 

Wawancara  

Masyarakat, 

SKPD terkait 

Peran masyarakat 

dalam evaluasi 

program 

kampung 

C03 

2017 -

2019 

Primer  Kuesioner, 

Wawancara  

Masyarakat, 

SKPD terkait 

Dukungan 

masyarakat 

dalam 

kegiatankampung 

C04 

2019 Primer 

Kuesioner, 

Wawancara  

Masyarakat, 

SKPD terkait 

Potensi lokal 

wilayahnya 

Keberadaan 

organisasi lokal 

yang berperan 

membangkitkan 

kemandirian dan 

pemberdayaan 

masyarakat 

D01 2019 Primer 
Kuesioner, 

Wawancara 

Masyarakat, 

SKPD terkait 
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Sasaran Variabel Nama Data 
Kode 

data 
Tahun 

Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 
Sumber 

Kapasitas 

masyarakat  

Memiliki 

pengetahuan dan 

penguasaan 

keterampilan 

tertentu 

E01 
2017 -

2019 
Primer 

Kuesioner, 

Wawancara 

Masyarakat, 

SKPD terkait 

Pelatihan 

keterampilan 

masyarakat 

secara kontinu 

E02 2019 Primer 

Kuesioner, 

Wawancara 

Masyarakat, 

SKPD terkait 

  Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2019 

 

1.8.3 Teknik Pengambilan Sampel  

1.8.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki jumlah karakteristik umum, 

yang terdiri dari bidang-bidang untuk diteliti (Amirullah, 2015). Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kampung Pelangi berdasarkan KK (Kartu Keluarga) yaitu 

sebanyak 918 KK yang meliputi penduduk di RW 3 dan RW 4 Kampung Pelangi. Namun, dalam 

pengambilan sampelnya menggunakan responden yang memiliki usia 15 tahun keatas.. Hal tersebut 

ditetapkan karena aspek yang ingin diteliti adalah terkait peran masyarakat sehingga populasi yang 

diambil merupakan usia yang diasumsikan sudah berperan dalam keberlanjutan kampungnya. 

1.8.3.2 Sampling Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang seara keseluruhan sifatnya dapat newakili 

populasi . Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan narasumber dari pertanyaan kuisioner 

dalam metode penelitian kuantitatif yang akan diajukan adalah dengan menggunakan teknik accidental 

sampling. Teknik ini merupakan proses pengambilan sampel yang terdiri dari unit/individu yang mudah 

ditemui dimana pada metode ini tidak mempermasalahkan apakah sampel yang diambil mewakili 

populasi atau tidak. Penggunaan metode accidental sampling pada penelitian ini karena metode ini 

dirancang untuk melihat fenomena di masyarakat secara mudah. Pemakaian teknik ini dilakukan karena 

seluruh masyarakat Kampung Pelangi dapat merasakan keuntungan dengan adanya program kampung 

tematik dimana menjadikan Kampung Pelangi sebagai kampung kota kreatif di Semarang. Namun, 

untuk metode pengumpulan data menggunakan wawancara, teknik sampling yang digunakan adalah 

purposive sampling dimana populasi yang dijadikan responden adalah masyarakat yang pendapatnya 

bisa mewakili populasi dan informasi yang didapat lebih spesifik. Pemilihan responden tidak dilakukan 

secara sengaja (purposive), banyaknya responden tidak dibatasi, akan tetapi responden tersebut sudah 

dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat membantu peneliti dalam menjawab perumusan 

masalah penelitian. Sedangkan penentuan jumlah sampel dengan metode accidental sampling pada 

penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :  

𝑛 =  
𝑁

𝑁𝑑2 + 1
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Keterangan : 

n : Jumlah Sampel 

N : Jumlah populasi (Jumlah KK) 

d : Derajat Ketelitian 

Adapun penelitian ini menggunakan derajat ketelitian 10%, yang berarti tingkat kepercayaan 

penelitian sebesar 90%. Dari hasil perhitungan rumus tersebut, didapat jumlah sampel yang akan diteliti, 

yaitu :  

𝑛 =  
918

(918)(0,1)2 + 1
 

𝑛 =  90,17 = 90 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 (𝐾𝐾) 

Hasil dari perhitungan diatas menunjukan bahwa jumlah minimal responden yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini berjumlah 90 KK. Berdasarkan rumus tersebut, maka didapatkan bahwa sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 90,17 atau dibulatkan menjadi 90. Adapun pembagian 

sampel (lihat Table I.2) kemudian dibagi secara proposional menggunakan rumus : 

𝑛1 =  
𝑁1

𝑁
 𝑥 𝑛 

Keterangan : 

n1 : Jumlah anggota sampel dalam kelompok 

N1 : Jumlah anggota populasi dalam kelompok 

n : Jumlah total sampel 

N : Jumlah total populasi  

Tabel I.2 Pembagian Sampel Penelitian 

Teknik 

Pengumpulan Data 

Subjek 

Penelitian 

RW Populasi (KK) Jumlah sampel 

(KK) 

Kuesioner Masyarakat 

berdasarkan 

jumlah KK 

03 569 56 

04 349 34 

 

1.8.4 Metode dan Teknik Analisis  

Teknik analisis merupakan langkah lanjutan yang dilakukan untuk mengolah data primer dan 

data sekunder yang diperoleh  melalui observasi lapangan, kuesioner, wawancara, dan telaah dokumen, 

serta kajian literatur. Teknik analisis ini berguna untuk merepresentasikan seluruh data yang didapat 

dengan bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh sebab itu teknik analisis merupakan salah satu 

hal penting untuk mencapai tujuan penelitian. Berikut ini merupakan teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian. 
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1. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Analisis Deskriptif Kuantitatif Menurut (Sugiyono, 2007) adalah cara analisis dengan 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat 

sebuah kesimpulan. Tujuan penggunaan analisis deskriptif kuantitatif adalah memberikan deskripsi 

subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari lapangan. Data-data penelitian 

yang akan diolah menggunakan analisis deskriptif  meliputi data yang berkaitan dengan karakteristik 

kondisi lingkungan hunian, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat Kampung Pelangi. Selain itu 

juga digunakan untuk menjelaskan keterlibatan/partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam 

kegiatan pemberdayaan (pelatihan) di Kampung Pelangi secara kontinu dan menjelaskan Kampung 

Pelangi sebagai kampung kreatif yang mendukung eksistensi kampung kota. Data-data tersebut dapat 

disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram untuk mempermudah menampilkan hasil data 

yang telah diperoleh. 

2. Analisis Skoring dan Pembobotan 

Menurut (Mikkelsen, 1999) teknik skoring dapat memberikan kesempatan lebih kepada 

responden karena melibatkannya untuk menentukan sendiri skor pada masing-masing 

kriteria/indikator yang sudah ditetapkan. Teknik ini akan menempatkan pilihan dari responden sesuai 

dengan urutannya. Skoring yang dilakukan pada penelitian ini akan dinyatakan dalam skala likert 

yang digunakan untuk mengetahui pendapat atau persepsi masyarakat terhadap penilaian pengaruh 

masyarakat dalam eksistensi kampung. Skor yang digunakan yaitu antara 1-3 untuk masing-masing 

kriteria yang ada. Kriteria/indikator tersebut disesuaikan dengan variabel dari masing-masing sasaran 

penelitian. Berikut tabel skor setiap kriteria. 

Tabel I.3 Skoring Tiap Kriteria 

Sasaran Variabel Kriteria 
Kriteria Skor 

Rendah Sedang Tinggi 

Identifikasi 

keterlibatan 

masyarakat secara 

menyeluruh 

dalam kegiatan 

pemberdayaan 

(pelatihan) 

Kampung Pelangi 

secara kontinu 

Inisiatif 

Masyarakat 

Peran masyarakat dalam 

perencanaan kampung 
1 2 3 

Peran masyarakat dalam 

pengambilan keputusan 
1 2 3 

Peran masyarakat dalam 

evaluasi program kampung 
1 2 3 

Dukungan masyarakat dalam 

kegiatan kampung 
1 2 3 

Potensi lokal 

wilayahnya 

Keberadaan organisasi lokal 

yang berperan membangkitkan 

kemandirian dan 

permberdayaan masyarakat 

1 2 3 

Kapasitas 

masyarakat 

Memiliki pengetahuan dan 

penguasaan keterampilan 

tertentu 

1 2 3 

Pelatihan keterampilan 

masyarakat secara kontinu 
1 2 3 

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2019 
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Adapun untuk mengetahui penilaian tingkat pengaruh peran masyarakat dalam eksistensi 

Kampung Pelangi sesuai dengan penilaian responden dapat dilakukan dengan cara sederhana 

berdasarkan pada (Sugiyono, 2010) yaitu menghitung selisis per kategori terliebih dahulu : 

𝑆𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

𝑆𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 =
3 − 1

3
= 0,67 

Untuk mendapatkan pemeringkatan peran masyarakat dalam eksistensi kampung, diajukan 

pertanyaan-pertanyaan kuesioner dengan perhitungan skala penilaian sebagai berikut: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 (𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙) =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
 

Berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan interval setiap kategori adalah sebagai berikut:   

Tabel I.4 Skala Tingkat Peran Masyarakat dalam Fungsi Kampung 

Kriteria Skor Skor Kategori 

Tinggi 3 2,35 - 3,0 

Sedang 2 1,68 – 2,34 

Rendah 1 1 – 1,67 

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2019 

Nilai dari hasil rumus tersebut dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat peran 

masyarakat dan tingkat eksistensi Kampung Pelangi sebagai kampung kota sesuai dengan sasaran 

yang akan menggunakan analisis skoring dan pembobotan. Dalam pengukuran masing-masing 

kriteria akan direpresentasikan oleh pertanyaan yang terdapat pada kuisioner dengan beberapa 

pertanyaan. Jawaban yang terdapat di kuisioner juga disesuaikan dengan tingkatan kriteria skor yang 

telah ditentukan sehingga hasil dari kuisioner tersebut dapat digunakan untuk mengetahui nilai akhir 

yaitu pengaruh masyarakat dalam eksistensi kampung pelangi sebagai kampung kota kreatif. 

3. Penilaian Berdasarkan Skala Guttman 

Skala Guttman mempunyai asumsi menurut (Babbie dalam Sukardi, 2011) bahwa dasar dari 

fakta di mana beberapa item di bawah pertimbangan yang harus dibuktikan menjadi petunjuk kuat 

suatu variabel. Skala Guttman merupakan skala yang digunakan untuk memperoleh jawaban yang 

bersifat jelas (tegas) dan konsisten. Kata-kata yang digunakan, misalnya: ya-tidak, benar-salah, 

positif-negatif, yakin-tidak yakin, dan sebagainya. Data yang diperoleh berupa data interval atau 

rasiodikotomi (dua alternatif pilihan). Pada skala Guttman hanya mempunyai dua skor, misal pada 

sikap yang mendukung sesuai dengan pernyataan diberi skor 1 dan sikap yang tidak mendukung 

sesuai dengan pernyataan diberi skor 0. Pada skala ini dapat dibuat dengan bentuk centang maupun 

pilihan ganda. 
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Penilaian berdasarkan skala guttman dilakukan terhadap penilaian eksistensi Kampung 

Pelangi yang melihat berdasarkan beberapa variabel, yaitu karakter ruang kota, sosial ekonomi, dan 

nilai sosio spasial kampung. Pada teknik analisis ini, metode pengumpulan data yang digunakan 

berupa observasi lapangan yang didukung dengan data tambahan berupa wawancara dengan 

pemangku kepentingan di Kampung Pelangi. Ketiga variabel tersebut dilihat berdasarkan 

karakteristik nilai yang ada dalam masyarakat Kampung Pelangi. Masing-masing indikator didalam 

variabel dinilai berdasarkan ada atau tidaknya kriteria kampung kota di Kampung Pelangi. Penilaian 

tersebut dilakukan oleh peneliti dengan melihat hasil wawancara sebagai data pendukung. Pemberian 

skor bertingkat sesuai dengan tingkatannya. Skor merupakan penskalaan dengan keterangan sebagai 

berikut : 

0 : Tidak terdapat kriteria yang disebutkan 

1 : terdapat kriteria yang diesbutkan 

Skor rata-rata pada variabel tersebut akan menunjukan kriteria skor yang dinyatakan dalam 

tingkatan :  

● 0 – 0,5 = Memenuhi kriteria kampung kota dengan karakter lemah 

● 0,5 – 1 = Memenuhi kriteria kampung kota dengan karakter kuat 

 

1.9 Definisi Operasional 

Definisi operasional meliputi penjabaran untuk membatasi pemahaman agar tidak menjadi 

perbedaan persepsi dalam memahami penelitian. Dari beberapa kajian literatur diatas maka pembahasan 

dalam penelitian ini meliputi veriabel eksistensi kampung kota yang melihat  karakteristik nilai dan 

kondisi lingkungan fisik kampung serta variabel peran masyarakat dalam kampung kota sehingga 

menghasilkan suatu variabel peran masyarakat dalam eksistensi kampung kota. 

1.9.1 Variabel Eksistensi Kampung Kota 

a. Definisi Kampung Kota  

Definisi Kampung Kota yang digunakan dalam penelitian ini berfokus kepada kampung kota 

sebagai permukiman asli yang dibentuk secara swadaya oleh warganya dimana memiliki nilai-nilai 

tradisional yang masih dipertahankan dalam kampung. Berikut adalah batasan definisi yang digunakan. 

Tabel I.5 Definisi Kampung Kota yang digunakan dalam Penelitian  

Substansi Definisi Indikator Sumber 

Memahami definisi 

mengenai kampung kota 

- Kampung pribumi bersifat 

tradisional yang memiliki 

corak aktivitas perkotaan 

dan mampu bertahan 

terhadap kultur modern 

- Identik dengan istilah 

spontaneous 

settlement/informal 

- Ada ciri khas dan 

karakteristik unik 

- Ada sense of 

belonging, 

kebersamaan, dan 

masyarakat yang 

inklusi 

(Wiryomartono, 1995) 

(Budiharjo, 1997) dan 

(Ever, 1985) 

(Pawitro, 2012) 

(Silas, 1983) dan 

(Setiawan, 2010) 
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Substansi Definisi Indikator Sumber 

settlement yang dibangun 

secara mandiri oleh 

warganya 

(Nassar dan Elsayed, 

2017). 

Melihat karakteristik 

kampung kota 

- Karakteristik lingkungan 

fisik 

- Karakteristik nilai dalam 

masyarakat 

1. Karakterisitik fisik 

- Tingginya kerapatan 

dan kepadatan 

bangunan 

- Kelengkapan 

pelayanan dan 

infrastruktur dasar 

yang kurang 

- Penggunaan lahan 

yang tumpang tindih 

- Letaknya di kawasan 

rawan bencana 

(Nursyahbani, 2015) 

(Sujatini, P. Soemardi, 

Alamsyah, & D., 2015). 

(Sutandyo dan Buchholz, 

2012). 

2. Karakterisitik nilai 

dalam kampung 

- Adanya Pola perilaku,  

kebiasaan, ikatan-

ikatan sosial dan adat-

istiadat tradisional 

- Sifat loyalitas yang 

tinggi 

- Tingginya populasi 

penduduk  

- Masyarakat memiliki 

adaptasi yang tinggi 

terhadap modernisasi 

- Status sosial yang 

rendah, rentan dengan 

kemiskinan, dan 

hidup dari sektor 

informal 

(Pawitro, 2012). 

(Sastroasmito, 2009 

dalam Nemesis, 2017) 

(Kementerian PUPR, 

2014). 

(Silas, J. 1988 dalam 

Dwisusanto, 2006). 

(Herbasuki 1984 dan 

Sullivan 1992 dalam 

Kustiwan, 2015). 

  Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2019 

Tabel I.6 Variabel dan Indikator Kriteria Lingkungan Hunian Permukiman yang digunakan 

Variabel Indikator Parameter 

Sarana dan Prasarana Jaringan Jalan Lebar jalan, perkerasan 

Drainase Jenis, lebar, dan fungsi drainase 

Sanitasi Jenis fasilitas MCK 

Persampahan Pengelolaan sampah 

Ruang Terbuka  Jenis dan fungsi ruang terbuka 

Sarana Kesehatan Pendidikan, Peribadatan, 

Sosial Ekonomi, Olahraga dan Rekreasi 

Jumlah, jenis, jangkauan, dan akses 

terhadap sarana kesehatan 

Lingkungan Penggunaan lahan Persentase hunian, komersil, 

fasilitas umum dan fasilitas sosial, 

serta ruang terbuka 

Keamanan dari rawan bencana Bukan merupakan kawasan lindung 

Hunian Kepadatan bangunan Jumlah unit bangunan dalam 1 Ha 

Kepadatan penduduk Jumlah penduduk dalam 1 Ha 

  Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2019 

a. Eksistensi Kampung Kota  

Kampung kota harus tetap eksis keberadaanya sebab menurut (Dwisustanto, 2006) 

kampung mengalami urbanitas dimana terjadi proses perubahan pada masyarakat menuju 

masyarakat dengan corak perkotaan. Pentingnya eksistensi kampung kota menurut (Soetomo, 2002 

dan Putra, 2013) adalah sebagai berikut: 
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• Memberikan arti terhadap identitas perkotaan sebab kampung dapat membentuk karakter 

pada ruang kota  

• Memberikan dampak kehidupan sosial ekonomi bagi penduduk perkotaan sebab kampung 

sebagai tumpuan tempat tinggal bagi masyarakat kita sehingga masyarakat dapat menjalani 

masa sepan di lingkungan perkotaan 

• Mewujudkan lingkungan yang mempengaruhi kedekatan hubungan antara kota dengan 

penduduknya sehingga dapat membangun nilai-nilai sosio spasial dalam kampung. 

Variabel eksistensi kampung kota digunakan untuk mengidentifikasi keterlibatan 

masyarakat secara menyeluruh dalam kegiatan pemberdayaan (pelatihan) Kampung Pelangi secara 

kontinu. Adapun variabel tersebut meliputi pelestarian kampung, lingkungan hunian, sosial budaya, 

dan ekonomi. 

Tabel I.7 Variabel dan Indikator Eksistensi Kampung yang digunakan dalam Penelitian 

Variabel Indikator 

Kriteria 

Eksis 
Tidak 

Eksis 

Karakter ruang kota 

Pola perilaku/adat istiadat ✓   

Adanya unsur-unsur asli kampung ✓   

Pola penggunaan lahan ✓   

Sosial ekonomi Tingkat kekeluargaan/rasa memiliki ✓   

Kegiatan ekonomi dominan ✓   

Nilai sosio spasial 

kampung 

Keberdayaan (fungsi ruang) ✓   

Kebersamaan (nilai sosial ruang) ✓   

Adanya transformasi bentuk kampung sebagai 

penyesuaian terhadap perkembangan modern 
✓  

 

Sumber: Juwono, 2009 

1.9.2 Variabel Peran Masyarakat 

Variabel peran masyarakat digunakan untuk mengidentifikasi keterlibatan masyarakat dalam 

kegiatan di Kampung Pelangi secara kontinu. Adapun variabel tersebut meliputi inisiatif masyarakat, 

potensi lokal wilayah, dan kapasitas individu. 

Tabel I.8 Variabel dan Indikator Peran Masyarakat yang digunakan dalam Penelitian  

Variabel Indikator 

Inisiatif Masyarakat 

Peran masyarakat dalam perencanaan kampung 

Peran masyarakat dalam pengambilan keputusan 

Peran masyarakat dalam evaluasi program kampung 

Dukungan masyarakat dalam kegiatan kampung 

Potensi Lokal Wilayahnya 
Keberadaan organisasi lokal yang berperan membangkitkan 

kemandirian dan permberdayaan masyarakat 

Kapasitas Individu 
Memiliki pengetahuan dan penguasaan keterampilan tertentu 

Pelatihan keterampilan masyarakat secara kontinu 

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2019 
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1.10 Kerangka Analisis 

 

  Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2019 

Gambar 1.4 Kerangka Analisis Penelitian 

 

INPUT 

Karakteristik nilai dan kondisi 

lingkungan fisik kampung 
Karakteristik lingkungan hunian 
- Ketersediaan sarana prasarana 
- Kerapatan bangunan 
- Kepadatan bangunan 
- Penggunaan lahan 
- Keamanan lokasi dari rawan 

bencana 
- Adanya sejarah dan unsur-unsur 

asli kampung 
- Trasnfromasi bentuk kampung 
Karakteristik nilai dalam 

masyarakat 
- Pola perilaku, adat-istiadat, 

kebiasaan, ikatan sosial 
- Tingkat kekeluargaan dan rasa 

memiliki 
- Jumlah dan kepadatan penduduk 
- Tingkat pendidikan 
- Jenis matapencaharian dan 

kegiatan ekonomi dominan 
- Kebersamaan, keberdayaan, dan 

kekuatan dalam ruang 
 

PROSES 

Identifikasi 

karakteristik 

Kampung Pelangi 

(kondisi lingkungan 

hunian dan nilai 

dalam masyarakat) 

sebagai kampung 

kota  
 

Deskriptif dan skoring 
 

Analisis peran 

masyarakat dalam 

kegiatan di Kampung 

Pelangi secara 

kontinu 
 

 

Analisis Deskriptif dan 

Skoring 
 

 
Penilaian Eksistensi 

Kampung Pelangi 

melalui karakteristik 

nilai dan kondisi 

lingkungan fisik 

kampung 
 

 
Tingkat 

keterlibatan/partisipa

si masyarakat 

Kampung Pelangi  
 

 
Peran masyarakat dalam 

eksistensi Kampung 

Pelangi sebagai kampung 

kota di Semarang 
 

OUTPUT 

Peran masyarakat dalam kampung 

kota  
- Keikutsertaan masyarakat dalam 

tahap perencanaan, implementasi, 

hingga evaluasi 
- Melibatkan penduduk local secara 

langsung dalam program 

kampung 
- Adanya dukungan masarakat 

terhadap kegiatan kampung mulai 

dari tenaga sampai materi 
- Keberadaan organisasi lokal yang 

berdampak bagi perkembangan 

kampung 
- Keterlibatan masyarakat dalam 

mengikuti kegiatan keterampilan 
- Banyaknya jenis keterampilan 

yang diikuti oleh masyarakat 
- Intensitas masyarakat mengikuti 

kegiatab tersebut (kontinuitas) 
- Memiliki aktivitas budaya lokal 
- Ada produk/jasa yang ditawarkan 
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1.11 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, adapun gambaran pembahasan masing-

masing bab tersebut adalah sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan sasaran 

penelitian, ruang lingkup penelitian yang meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup 

materi, manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan Tugas Akhir.  

BAB II KAJIAN LITERATUR KETERLIBATAN/PARTISIPASI MASYARAKAT 

DALAM EKSISTENSI KAMPUNG KOTA KREATIF  

Bab ini berisikan tentang telaah pustaka terkait kampung kota yang berisikan subbab mengenai 

perkembangan dan karakteristik kampung kota, kemudian membahasn kajian eksistensi 

kampung kota, definisi kampung kreatif, partisipasi masyarakat, hingga kampung kreatif yang 

mendukung eksistensi kampung kota. Sehingga dapat  ditemukan variabel-variabel yang dapat 

mendukung serta digunakan dalam penelitian.  

BAB III GAMBARAN UMUM KAMPUNG PELANGI SEBAGAI KAMPUNG KOTA 

KREATIF DI SEMARANG  

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi lingkungan 

hunian masyarakat, kehidupan sosial budaya, hingga ekonomi masyarakat Kampung Pelangi, 

serta potensi dan permasalahan yang ada di Kampung Pelangi. Pada bab ini juga menguraikan 

mengenai keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam kegiatan pemberdayaan (pelatihan) 

Kampung Pelangi. 

BAB IV METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, objek penelitian, tahapan 

penelitian, teknik pengumpulan data, kebutuhan data, dan teknik analisis.  

BAB V RENCANA TEKNIS PELAKSANAAN PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penelitian. Rencana 

penelitian tersebut berisi operasional pelaksanaan penelitian, instrumen yang akan digunakan 

dalam penelitian serta timeline kegiatan pelaksanaan penelitian. 

 


