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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Permukiman liar dan kumuh sudah menjadi permasalahan yang serius di Kota 

Semarang, terutama di bagian utara Kota Semarang yang merupakan kawasan 

rawan banjir dan rob. Permukiman liar di sepanjang Kali Semarang, Kecamatan 

Semarang Utara merupakan salah satu lokasi permukiman liar yang cukup 

memprihatinkan karena menggunakan sempadan Kali Semarang dan dikhawatirkan 

akan memperburuk kondisi banjir di sekitar wilayah tersebut. Tahun 1985 

Pemerintah Kota Semarang mulai menginisiasi relokasi untuk pemindahan 1000 kk 

masyarakat yang bermukim di sekitar Kali Semarang. Satu tahun kemudian 

pemerintah telah berhasil memindahkan warga yang tinggal di sempadan kali 

tersebut, ke lokasi permukiman baru di wilayah Semarang Timur yaitu tepatnya di 

Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk. 

Salah satu alternatif untuk mengurangi keberadaan permukiman kumuh, 

pemerintah melaksanakan program relokasi. Relokasi merupakan salah satu 

program pemerintah untuk mengatasi permukiman kumuh perkotaan. Program 

relokasi merupakan pemindahan lokasi permukiman dari kawasan yang kumuh ke 

kawasan yang permukiman yang lebih layak. Kenyataan menunjukkan bahwa 

penggusuran permukiman kumuh, tanpa pemberian alternatif permukiman 

pengganti yang memadai, hanya akan menyebabkan tumbuhnya permukiman 

kumuh yang baru di lokasi lain. Program relokasi dianggap lebih layak dan efektif 

karena pemerintah menyediakan lokasi permukiman baru untuk masyarakat. 

Relokasi di kawasan permukiman akan mempengaruhi kawasan sekitar dengan 

munculnya permukiman-permukiman informal baru atau yang sering dikenal istilah 

kampung. (Arthur Parera, 2010). 

. Relokasi ke wilayah Kelurahan Muktiharjo menyebabkan munculnya 

permukiman-permukiman non formal baru di sekitar Lingkungan Industri Kecil 

(LIK) Terboyo, yang dikenal dengan istilah kampung. Kampung-kampung tersebut 

antara lain, Kampung Singoyudan, Kampung Sendang Indah Barat, Sendang Indah 
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Timur dan Kampung Ngablak yang merupakan bagian dari 5 wilayah Rukun Warga 

(RW). Keberadaan LIK Terboyo menyebakan tarikan masyarakat luar untuk tinggal 

di lingkungan permukiman yang dekat dengan kawasan industri, sehingga lambat 

laun Kampung di Kelurahan Muktiharjo Lor semakin padat penduduknya, bukan 

hanya masyarakat relokasi dari Kawasan sekitar Kali Semarang tetapi juga 

masyarakat luar daerah yang memiliki pekerjaan di LIK Terboyo memilih tinggal 

di kawasan ini. (Observasi Lapangan, 2015). 

Kampung-kampung di Kelurahan Muktiharjo Lor tersebut masih eksis sampai 

saat ini, namun Kampung Singoyudan dan Kampung Ngablak mengalami 

perumahan morfologi sebagai kampung dikarenakan mengikuti perkembangan 

lingkungan sekitar yang jadi gudang pabrik ataupun menjadi rumah kos untuk para 

pekerja dan mahasiswa di sekitar lingkungan tersebut. Kampung Sendang Indah 

masih bertahan sampai saat ini dengan penduduk asli yang merupakan warga 

relokasi dari sekitaran Kali Semarang. 30 tahun hidup di lingkungan permukiman 

kampung membuat masyarakat Sendang Indah terlena dengan kenyamanan tempat 

tinggal mereka sehingga mayoritas masyarakat di kampung ini tumbuh dan 

berkembang hingga beberapa generasi. 

Semakin padatnya Kampung Sendang Indah semakin membuat lingkungan 

kampung menjadi kurang nyaman. Permasalahan lingkungan kampung berupa 

masalah fisik maupun sosial. Masalah fisik berupa kawasan kampung merupakan 

wilayah yang rawan banjir dimana setiap tahun masyarakat harus berlomba dengan 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas fisik lingkungan mereka. Pemerintah 

secara berkala meninggikan jalan lokal untuk mengantisipasi banjir, sedangkan 

masyarakat dengan dana pribadi juga harus mengimbangi pembangunan jalan untuk 

membangun rumah mereka supaya tidak terendam banjir tanpa ada subsidi dari 

pemerintah. Masalah sosial dapat dilihat dari sifat masyarakat kampung yang 

heterogen dimana setiap individu memiliki karakter masing-masing.  

Manusia sebagai makhluk sosial baik tinggal di perumahan maupun kampung 

tentu memiliki keinginan untuk mempunyai lingkungan tempat tinggal yang 

nyaman. Kebijakan relokasi dari pemerintah tersebut merupakan salah satu usaha 

dari pemerintah untuk mewujudkan rumah yang nyaman untuk masyarakat. 

Namun, program relokasi yang telah berjalan selama hampir 3 generasi tersebut 
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belum mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat. Masyarakat masih 

tinggal di lingkungan rawan banjir dan fasilitas yang minim. Meskipun masyarakat 

tinggal di sekitar kawasan LIK Terboyo namun mayoritas penduduk Sendang Indah 

lebih memilih bekerja di Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Mangkang yang 

letaknya cukup jauh dari lingkungan tempat tinggal mereka dengan gaji yang lebih 

tinggi.  

1.2. Rumusan Masalah 

Kampung sering dipakai untuk menjelaskan dikotomi antara desa dan kota. 

Kota diartikan dengan modernitas dan kampung diartikan dengan keterbelakangan 

dan ketidakmajuan. Dalam perkembangannya istilah kampung dipakai untuk 

menjelaskan fenomena perumahan perkotaan yang dibangun secara swadaya atau 

mandiri oleh masyarakat. Kepemilikan rumah di perumahan yang tidak dapat 

dijangkau oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah, membuat masyarakat 

membuat alternatif untuk memiliki rumah di lingkungan non formal seperti 

kampung.  

Karakteristik lingkungan kampung berbeda dengan karakteristik permukiman 

di perumahan. Perumahan dikembangkan dengan perencanaan, sedangkan 

kampung berkembang secara sporadis atau tanpa rencana. Begitupula dengan 

karakteristik masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut juga memiliki karakter 

yang berbeda. Masyarakat Perumahan dengan ciri homogen dan individualis dan 

masyarakat kampung dengan ciri heterogen dan sosial. Baik masyarakat yang 

tinggal di perumahan maupun di kampung memiliki keinginan yang sama yaitu 

mendapatkan rumah yang layak pada lingkungan tempat tinggal yang sehat, aman, 

harmonis, dan berkelanjutan. Perbedaan persepsi tentang rumah layak huni pada 

masyarakat, permasalahan tentang rumah dan perumahan sering hanya di dekati 

dengan penyelesaian teknis-ekonomi sepihak tanpa melibatkan masyarakat 

pemakai yang berhubungan erat dengan latar belakang budaya. Hal ini 

menimbulkan kesenjangan dalam memandang hunian layak huni. 

Lingkungan perumahan maupun kampung pasti memiliki permasalahan di 

dalamnya, baik konflik sosial maupun permasalahan lingkungan fisik. Ketidak 

seimbangan aksesbilitas masyarakat terhadap fasilitas permukiman. Masyarakat 

yang berpendapatan rendah yang membangun rumahnya dalam batas 
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kemampuannya pada ruang-ruang kota, karena dianggap tumbuh sporadis, jadi 

tidak memiliki akses yang semestinya ke fasilitas pelayanan kota. Dapat dilihat pula 

lingkungan permukiman tersebut tidak menjamin peningkatan status kesehatan 

keluarga. Seperti ukuran rumah yang terlalu kecil dibandingkan jumlah penghuni, 

tata letak yang berdekatan dengan kawasan industri. 

Permasalahan fisik lingkungan di kampung pesisir Kota Semarang cenderung 

pada masalah banjir dan Rob (RTRW Kota Semarang 2000-2010). Banjir dan rob 

menjadi agenda rutin yang menggenangi kawasan perumahan dan infrastruktur 

pendukungnya menyebabkan lingkungan menjadi kumuh. Fenomena tersebut 

sudah menjadi hal biasa, bersamaan dengan aktivitas masyarakat. Masyarakat 

kampung dengan kapasitasnya hanya melakukan tindakan preventif dengan 

mengurangi dampak banjir dengan meninggikan rumah serta prasarana dan sarana 

di lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka tetap bertahan di lingkungan tempat 

tinggal mereka, dengan kondisi menerima keadaan yang apa adanya dan berfikir 

bahwa keadaan tersebut dirasakan oleh semua masyarakat yang tinggal di lokasi 

tersebut.  

Terkait dengan permasalahan diatas serta persepsi masyarakat tentang 

kepuasan dalam tinggal di kampung, terdapat 3 respon perilaku yang sering 

dijumpai pada masyarakat kampung yaitu berpindah rumah, adaptasi rumah, dan 

adaptasi keluarga (Morris dan Winter, 1975). Persepsi masyarakat tentunya akan 

berbeda pada setiap individu, tergantung pada harapan yang dimiliki oleh individu 

tersebut mengenai tempat tinggalnya. Individu yang tinggal dan besar di lingkungan 

tersebut juga memiliki persepsi yang berbeda terkait dengan perkembangan jaman, 

dan perkembangan kualitas permukiman tempat tinggal mereka. 

Berkaitan dengan kondisi yang ada tersebut muncul pertanyaan, antara lain : 

1. Bagaimana persepsi masyarakat antar generasi dalam bermukim di wilayah 

permukiman kampung ? 

2. Bagaimana masyarakat Kampung dapat bertahan dengan kondisi dan 

permasalahan yang ada ?? 
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1.3. Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Persepsi Bermukim 

Masyarakat Antar Generasi di Kampung Sendang Indah, dimana kampung Sendang 

Indah merupakan sebuah kampung yang berada di kawasan rawan banjir serta 

dengan segala permasalahan sosial maupun lingkungan yang ada di dalam kampung 

tersebut. Perbedaan persepsi antar masyarakat antargenerasi sering timbul akibat 

perbedaan latar belakang masing-masing individu, perbedaan persepsi masyarakat 

dalam satu lingkungan akan membuat suatu kebudayaan yang dapat mencerminkan 

kondisi masyarakat tersebut. 

 

1.3.2 Sasaran 

1. Mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi masyarakat kampung. 

2. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat antar generasi terhadap tempat 

tinggal mereka. 

3. Mengetahui persepsi mengenai mobilisasi masyarakat antar generasi. 

4. Mengetahui perilaku masyarakat untuk dapat bertahan di lingkungan tersebut. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup disini terbagi menjadi 2, yaitu ruang lingkup wilayah 

penelitian dan ruang lingkup substansi.  

 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Sendang Indah Kelurahan 

Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Wilayah permukiman di 

Kelurahan Muktiharjo Lor terdiri dari 5 Rukun Warga (RW) dan terbagi menjadi 4 

kampung, yaitu Kampung Singoyudan, Kampung Sendang Indah Barat, Kampung 

Sendang Indah Timur dan Kampung Ngablak dengan batas wilayah sebelah utara 

berbatasan dengan Kelurahan Terboyo Kulon, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kelurahan Bangetayu Kulon, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kaligawe 

dan Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, dan sebelah barat berbatasan 

dengan Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Gayamsari. 
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Lingkup penelitian berada di 2 Kampung yaitu Kampung Sendang Indah 

Barat dan Kampung Sendang Indah Timur yang terletak di RW 2, 3, dan 4 

Kelurahan Muktiharjo Lor dengan batas wilayah Utara berbatasan dengan LIK 

Terboyo, Selatan berbatasan dengan Kampung Ngablak, Timur berbatasan dengan 

Perumahan Genuk Indah, Kec Gebangsari, dan Barat berbatasan dengan Kampung 

Condrorejo Kelurahan Muktiharjo Kidul. Ruang Lingkup yang diambil di RW 2, 3, 

dan 4 merupakan wilayah yang merupakan wilayah yang merupakan masyarakat 

asli dari relokasi Kali Semarang. 

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 

Secara substansi penelitian ini akan membahas mengenai persepsi masyarakat 

antar generasi dalam bermukim di lingkungan kampung beserta usaha yang 

dilakukan masyarakat Kampung Sendang Indah Kelurahan Muktiharjo Lor untuk 

dapat bertahan tinggal di lingkungan kampung yang bahkan ditempati hampir 4 

generasi dengan berbagai masalah baik fisik maupun sosial ekonomi 

masyarakatnya. Namun fokus penelitian hanya dilakukan pada masyarakat generasi 

1, 2, dan 3 yang dianggap telah mandiri baik segi keuangan. 

Perkembangan masyarakat baik dalam persepsi maupun pemahaman yang 

didasari latar belakang yang semakin berkembang pula cukup menarik untuk dikaji 

dimana dapat dipergunakan untuk menambah masukan tentang persepsi masyarakat 

di dalam bertempat tinggal. Khususnya kemampuan masyarakat pasca relokasi 

untuk dapat hidup bertahan dan mengembangkan kemampuan perekonomiannya di 

lingkungan tempat tinggal yang baru dan menjadi masyarakat yang mandiri. 
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Sumber : RTRW Kota Semarang, 2011 

GAMBAR 1.1.  

LINGKUP WILAYAH 

 RW 2  

 RW 3  

 RW 4  
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1.5. Keaslian Penelitian 

TABEL I.1 

KEASLIAN PENELITIAN 

 

No Penelitian Lokasi Tujuan Metode 

1 

Kepuasan penghuni 

berdasarkan kualitas 

lingkungan di Perumnas 

Bukit Sendangmulyo 

(Yudhi Widiastomo, 

2013) 

Bukit Sendang 

Mulyo 

Semarang 

Mengukur tingkat 

kepuasan 

penghuni 

perumahan 

berdasarkan 

kualitas 

lingkungan di 

Perumnas Bukit 

Sendangmulyo 

Kuantitatif 

Dengan teknik 

analisis Statistik 

deskriptif dan 

analisis regresi 

berganda 

2 

Motivasi Masyarakat 

bertempat tinggal di 

kawasan rawan banjir dan 

rob di perumahan tanah 

mas. 

(Dina Wahyu Octaviani, 

2010) 

 

Semarang Mengidentifikasi 

motivasi yang 

mendorong 

masyarakat 

bertempat tinggal 

di kawasan 

permukiman 

banjir. 

Kuantitatif dengan 

teknik analisa 

deskriptif 

kuantitatif, distribusi 

frekuensi, dan cross 

tabulation. 

 

3 

Identifikasi persepsi 

masyarakat di Kelurahan 

Bandarharjo terhadap 

lingkungan tempat 

tinggal. 

(Santy Paulla Dewi, 2007) 

Semarang Mengidentifikasi 

persepsi 

masyarakat 

terhadap 

lingkungan 

tempat tinggalnya 

dan faktor-faktor 

yang melatar 

belakangi 

masyarakat tetap 

bertahan. 

Kualitatif dan 

kuantitatif 

Analisis regresi dan 

analisis faktor 

Analisis dekriptif 

kualitatif. 

4

4 

Faktor yang 

mempengaruhi 

perkembangan fisik area 

pinggiran kota 

berdasarkan aspek 

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 analisa 

regresi dan analisis 

faktor 

5

5 

 

Persepsi Bermukim 

Masyarakat antar 

Generasi di Permukiman 

Kampung 

(Yan Marina, 2015) 

 

Kampung 

Sendang 

Indah, Kota 

Semarang 

 

Mengetahui 

persepsi 

masyarakat antar 

generasi dalam 

bermukim di 

Kampung 

 

Mix (Kuantitatif dan 

Kualitatif) 

Analisis Crosstab 

dengan uji chi 

square 

Analisis Deskriptif 

kualitatif 

Sumber : Analisis Penyusun, 2015 
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1.6. Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai manfaat antara lain : 

1. 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 persepsi masyarakat mengenai kepuasan 

mereka dalam bermukim khususnya di lingkungan kampung. Selain itu diharapkan 

juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan relokasi yang ada di permukiman informal 

atau kampung di kawasan perkotaan. Relokasi 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. 

Penelitian ini juga dapat dipergunakan untuk melihat fenomena 

perkembangan struktur ekonomi dan sosial masyarakat yang direlokasi dari tempat 

tinggalnya, bahwa masyarakat yang direlokasi tidak memiliki pilihan lain untuk 

hidup lebih layak dengan memperoleh lingkungan permukiman baru namun dengan 

konsekuensi mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal 

baru mereka. Adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat tentu saja dalam berbagai 

aspek di dalam bermasyarakat sehingga nantinya dapat dilihat pula bentuk-bentuk 

adaptasi yang dilakukan masyarakat dalam tinggal di lingkungan permukiman yang 

baru. 

2. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan keilmuan tentang permukiman khususnya 

perbaikan kualitas lingkungan permukiman. Sementara ini program kualitas 

permukiman yang ada antara lain peremajaan, relokasi, serta membangun kembali 

lingkungan permukiman. Relokasi merupakan pilihan terbaik melihat lokasi 

permukiman kumuh yang berada di kawasan sempadan sungai yang merupakan 

kawasan lindung. Peneliti dapat melihat aplikasi program relokasi yang telah 

berjalan selama hampir 25 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, 
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mengkaji dan membahas kualitas permukiman khususnya kampung serta kondisi 

sosial masyarakat yang tinggal didalamnya. 

3. Bagi Pemerintah 

Menjadi masukan bagi pemerintah mengenai pelaksanaan program relokasi 

yang telah dilakukan oleh pemerintah. Program relokasi 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 relokasi 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. Kepuasan 

dalam bermukim masyarakat akan menentukan bagaimana mobilitas masyarakat 

terhadap permukiman yang dibangun oleh pemerintah, sehingga permukiman 

tersebut bisa memenuhi semua keinginan masyarakat dan memberikan kepuasan 

masyarakat dalam bertempat tinggal. 
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1.7. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1.3 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Harapan masyarakat semakin tinggi terhadap 

kualitas lingkungan tempat tinggal 

Masyarakat tinggal di kampung sebagai alternatif 

untuk tempat bermukim 

Program Relokasi merupakan kebijakan paling 

efektif untuk meningkatkan kualitas hidup 

Latar Belakang 

Kemiskinan di perkotaan menyebabkan terjadinya 

kantung permukiman kumuh 

 

Karakteristik sosial ekonomi masyarakat kampung struktur ekonomi, dan tingkat 

pendidikan masyarakat 

-  
tingkat kepuasan masyararakat terhadap kondisi 

tempat tinggal 

persepsi masyarakat antar generasi mengenai 

mobilitas penduduk di kampung 

Cara masyarakat bertahan di lingkungan kampung 

dengan kondisi yang ada 

Temuan Studi Kesimpulan dan Rekomendasi 

Analisis 

Masyarakat kampung berkembang dan menikah, 

namun masih menetap di lokasi yang sama 

Konflik sosial, lingkungan, dan fisik yang terjadi 

di masyarakat kampung 

Masyarakat kampung masih bertahan hidup di 

kampung dengan kondisi yang ada 

Bagaimana persepsi masyarakat antar generasi 

dalam bermukim di kawasan kampung ? 

Bagaimana masyarakat dapat bertahan tinggal di 

kawasan kampung ? 

Permasalahan 

Research Question 
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1.8. Metode Penelitian 

1.8.1 Pendekatan Penelitian 

Tujuan pembuatan pendekatan penelitian adalah untuk mengarahkan proses 

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

dilakukan dalam studi ini adalah Metode Campuran, yaitu metode kualitatif dan 

kuantitatif dalam dua tahap atau Metode Campuran Sekuensial (Creswell, 2010). 

Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan deduktif rasionalistik. Fokus dalam 

penelitian ini adalah persepsi bermukim masyarakat antar generasi dalam 

permukiman kampung. Metode kuantitaif merupakan metode ilmiah/scientific 

karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif 

terukur, rasional dan sistematis. Penggunaan metode kuantitif dikarenakan 

penelitian ini menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik, 

Sedangkan metode kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Metode 

kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang 

mengandung makna (Sugiono, 2010). 

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. 

Metode deskriptif 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 deskriptif kualitatif 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 Kawasan 

Kampung Sendang Indah. Fokus utama yang dilakukan pada penelitian ini adalah 
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mentafsirkan data yang diperoleh dari masyarakat sebagai obyek penelitian dalam 

bentuk analisis deskripsi 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 persepsi bermukim 

masyarakat antar generasi di Kampung Sendang Indah 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 persepsi antar generasi di 

masyarakat, teknik wawancara diperlukan kriteria khusus dalam 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 yang tinggal di kawasan Sendang Indah. Karena berkaitan dengan 

antar generasi, maka masyarakat yang akan di jadikan sample akan terbagi pada 

3 kelompok yaitu masyarakat generasi pertama, kedua dan ketiga. Disamping itu 

juga dibatasi pada masyarakat asli Sendang Indah yang telah lama tinggal di 

Sendang Indah dari relokasi Kali Semarang dan atau warga yang sudah masuk 

dalam kategori mandiri. 

(Sugiyono, 2012) mengemukakan bahwa anggapan seorang peneliti dalam 

penggunaan metode interview dan kuesioner adalah sebagai berikut : 
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- 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 telah disusun sedemikian mungkin agar pertanyaan yang ada di 

dalamnya tidak terjadi bias persepsidi masyarakat. Pengisian form kuesioner 

dilakukan oleh peneliti secara langsung kepada narasumber, untuk mengetahui 

bagaimana persepsi masyarakat tanpa ada bias data.  

 Observasi 

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif, maka peneliti adalah 

pelaksana langsung yang mengumpulkan data langsung di lapangan. Dengan 

begitu, observasi merupakan teknik yang dilakukan dengan cara melakukan 

kegiatan pengamatan langsung perilaku individu masyarakat yang terjadi dalam 

obyek penelitian termasuk perubahan-perubahan yang terjadi dalam 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 

memperoleh data-data tersebut menggunakan metode survey instansi terkait serta 

pencarian literatur-literatur dari sumber-sumber terpercaya.  
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 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. Pada 

penelitian yang dilakukan peneliti ini lebih difokuskan pada literatur mengenai 

persepsi kepuasan bermukim masyarakat, mobilitas penduduk, serta 

perencanaan sosial komunitas masyarakat. Kajian dari berbagai literatur ini akan 

menghasilkan suatu variabel-variabel yang digunakan untuk menilai bagaimana 

persepsi masyarakat antar generasi di Kampung Sendang Indah dalam 

bermukim. 

 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 

Kelurahan Muktiharjo Lor. Sumber data dari Kelurahan Muktiharjo Lor ini 

berguna untuk mendukung data yang didapat dari observasi dan interview. Data-

data tertulis yang tersedia adalah berupa dokumen-dokumen, catatan 

administrasi, surat-menyurat dan bukti tertulis lainnya. 

 

1.8.3 Pengelompokan Data 

Pengelompokkan data ini bertujuan agar bermacam data yang telah didapat 

sebelumnya tersistematis sehingga mempermudah dalam proses analisa. 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: 

1. Pengkodean Data 

Pengkodean data merupakan pemberian kode–kode pada setiap data yang 

dianggap memiliki kategori sama. Pengkodean dilakukan untuk mempermudah 

penggunaan data karena telah terklasifikasi sehingga mudah digunakan untuk 

kemudian analisis. Pengkodean disusun berdasarkan sumber data, tujuan data, dan 

waktu data. 

 

 

 

Keterangan : 

a : menunjukan klasifikasi data 

b : menunjukan generasi 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 : Analiis Peneliti, 2015 

 

2. Reduksi Data 

Reduksi data 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. 

  

a…/b…/c…/d... 
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3. 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.
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TABEL I. 3 

KEBUTUHAN DATA 

No Sasaran Variabel Indikator 

Cara 

Mendapatkan 

Data 

Sumber Data 

Teknik 

Pengambilan 

Sample 

Bentuk Data Analisis 

1 Mengidentifikasi 

karakteristik sosial 

ekonomi masyarakat 

kampung 

Sosial Ekonomi 

Masyarakat 

Pendapatan 

Kuesioner, 

Wawancara,  

Observasi 

Masyarakat 

Sendang Indah 

Generasi 1, 2, 

dan 3 

Puposive 

Sampling 

Data Ratio, 

Data 

Deskriptif, dan 

Dokumentasi 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Pekerjaan 

Pendidikan 

Lama tinggal 

Jumlah anggota keluarga 

Usia 

 

2 Mengetahui tingkat 

kepuasan masyarakat 

antar generasi 

terhadap tempat 

tinggal mereka. 

  

  

  

  

  

  

Kebutuhan Pribadi 

dan Keluarga 

Kenyamanan (cuaca, 

ventilasi, privasi, dll) 

Kuesioner, 

Wawancara,  

Observasi 

Masyarakat 

Sendang Indah 

Generasi 1, 2, 

dan 3 

Puposive 

Sampling 

Data Ratio, 

Data 

Deskriptif, dan 

Dokumentasi 

Deskriptif 

Kuantitatif 

  Interaksi Keluarga 

  Aktivitas Keluarga 

  Keamanan 

  Kebutuhan Ekonomi 

  Pendapatan 

  Pengeluaran 

3 Mengetahui persepsi 

mengenai mobilisasi 

penduduk antar 

generasi di  kampung.  

Kondisi Rumah Ukuran Ruang 
Kuesioner, 

Wawancara,  

Observasi 

Masyarakat 

Sendang Indah 

Generasi 1, 2, 

dan 3 

Puposive 

Sampling 

Data Ratio, 

Data 

Deskriptif, dan 

Dokumentasi 

Deskriptif 

Kuantitatif 
  Tipe Ruang 

 Banyaknya Ruang 
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No Sasaran Variabel Indikator 

Cara 

Mendapatkan 

Data 

Sumber Data 

Teknik 

Pengambilan 

Sample 

Bentuk Data Analisis 

    

  

  

  

  

  

  

Penataan Rumah 

  Status Sosial 

  Fasilitas 

  Orientasi 

  Material Bangunan 

    

    ·        Lingku

ngan Tinggal 

Lokasi 

Kuesioner, 

Wawancara,  

Observasi 

Masyarakat 

Sendang Indah 

Generasi 1, 2, 

dan 3 

Puposive 

Sampling 

Data Ratio, 

Data 

Deskriptif, dan 

Dokumentasi 

Deskriptif 

Kuantitatif 

    Lingk. Fisik 

    Lingk Sosial 

    Fas. Sosial 

    Fasilitas 

    Aksesbilitas 

    Infrastruktur 

      

    Status Rumah Kepemilikan 
Kuesioner, 

Wawancara,  

Observasi 

Masyarakat 

Sendang Indah 

Generasi 1, 2, 

dan 3 

Puposive 

Sampling 

Data 

Deskriptif, dan 

Dokumentasi 

Deskriptif 

Kuanlitatif     

    Struktur Rumah Tipe Rumah 
Kuesioner, 

Wawancara,  

Observasi 

Masyarakat 

Sendang Indah 

Generasi 1, 2, 

dan 3 

Puposive 

Sampling 

Data 

Deskriptif, dan 

Dokumentasi 

Deskriptif 

Kuanlitatif     

4 Mengetahui cara 

masyarakat kampung 

Partisipasi 

Masyarakat  

Kegiatan Kolektif 

Masyarakat 
Masyarakat 

Sendang Indah 

Puposive 

Sampling 

Deskriptif 

Kuanlitatif 
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No Sasaran Variabel Indikator 

Cara 

Mendapatkan 

Data 

Sumber Data 

Teknik 

Pengambilan 

Sample 

Bentuk Data Analisis 

untuk dapat bertahan 

di lingkungan 

tersebut. 

Kuesioner, 

Wawancara,  

Observasi 

Generasi 1, 2, 

dan 3 

Data 

Deskriptif, dan 

Dokumentasi 

 

Sumber: Analisis, 2015 
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1.8.4 Metode Pengambilan Sampel 

Suatu penelitian atau studi yang melibatkan populasi dalam jumlah besar 

sebagai obyek studi perlu dilakukan sampling atau pengambilan beberapa anggota 

populasi atau informasi yang dipergunakan dalam studi. Teknik 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 persepsi penduduk asli sendang 

indah antar generasi. 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).   

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. 

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) 
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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 di Kelurahan Muktiharjo Lor adalah 4.262 jiwa dan d sebesar 

10%, maka jumlah sample yang diambil adalah : 

𝑛 =
4262

4262(0,1)² + 1
 

     𝑛 = 97,7 = 100 Sample 

 

Penyebaran kuesioner kepada masyarakat Sendang Indah Timur yang terdiri 

atas generasi tua, Muda, dan diantaranya tersebut, namun fokus pada tujuan 

penelitian ini antar generasi dibagi menjadi generasi 1, 2, dan 3 yang sudah mandiri. 

Mandiri diartikan sebagai masyarakat yang sudah memiliki penghasilan dan 

memiliki persepsi tentang bermukim yang tidak dipengaruhi oleh orang tua ataupun 

walinya.  

1.8.5 Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam studi ini yaitu menggunakan 

pendekatan campuran yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif, dimana penilaian 

data, temuan studi, dan visualisasi di lapangan dalam pengkajian terhadap 

perkembangan kota. 

a. Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau 

sebagaimana adanya. Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan 

tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang 

diselidiki, sebagai upaya jelas keadaanya yang dikenal dengan uraian deskriptif 

analisis. 

Sehubungan dengan studi ini, maka analisis ini akan digunakan untuk 

menganalisis kepuasan masyarakat mengenai kepuasan mereka terhadap tempat 

tinggal mereka. Analisis deskriptif kualitatif juga dipergunakan untuk analisis 
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persepsi dari masyarakat antar generasi di Kampung Sendang Indah dalam 

bermukim. 

b. Analisis Kuantitatif 

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 persepsi 

masyarakat antar generasi dalam bermukim di Kampung Sendang Indah melalui 

analisis crosstab. 

 

1.9. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan 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 teori-teori yang dipakai sebagai acuan dalam proses analisis 

yang didapat dari studi literatur. 

BAB III GAMBARAN UMUM   

Berisi tentang paparan mengenai wilayah studi yaitu di Kampung Sendang 

Indah, baik dalam kerangka makro maupun yang berkaitan dengan tujuan studi 

yang berisi tentang data-data yang diperoleh selama penelitian dilakukan di 

Kampung Sendang Indah Kelurahan Muktiharjo Lor Semarang. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Berisi data yang dianalisis sesuai dengan metode analisis yang akan 

digunakan dalam mengkaji persepsi bermukim masyarakat antar generasi di 

Kampung Sendang Indah Kelurahan Muktiharjo Lor, Kota Semarang. 

BAB V KESIMPULAN 

Berisi kesimpulan hasil dari perumusan masalah hingga analisis dan 

pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian dan temuan. Saran diberikan peneliti 

sebagai rekomendasi bagi berbagai pihak yang terkait. 

 

 

 


