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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di kawasan permukiman kumuh di 

sepanjang Ci kapundung, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung 

Wetan, Kota Bandung. Dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian 

merupakan permukiman kumuh ringan dan sedang yang berada di pusat 

Kota Bandung sesuai zonasi RTRW Kota Bandung dan lokasi yang akan 

dilaksanakannya pembangunan rumah deret. Sehingga dipilihlah lokasi 

tersebut sebagai bahan kajian dalam penelitian ini.  

Bandung merupakan sebuah Kota yang terletak di wilayah 

Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung 

secara geografis terletak di antara 107
o
 36’ - 108

o 
5’  BT dan 6

o
 55’ - 7

o
 

19’ LS. Kota Bandung memiliki luas wilayah sebesar 167,31 km
2
  atau 

kurang  lebih sebesar 16.729,50 Ha. Menurut Perda Kota Bandung 

Nomor 06 Tahun 2007  tentang Pemekaran dan Pembentukan  Wilayah 

Kerja Kecamatan dan Kelurahan di  Lingkungan Pemerintah Kota 

Bandung terdiri dari 30 Kecamatan dan 151  Kelurahan. 

Kecamatan Bandung Wetan merupakan salah satu bagian 

wilayah Cibeunying, Kota Bandung degan memiliki luas tanah sebesar 

339 Ha. Kondisi Geografis kawasan perencanaan yang menjadi ruang 

lingkup kerja Kecamatan Bandung Wetan, terdiri dari tiga Kelurahan 

yaitu, Kelurahan Tamansari, Cihapit dan Citarum. Secara geografis 

Kecamatan Bandung Wetan memiliki bentuk wilayah datar atau 

berombak. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan Bandung 

Wetan berada pada ketinggian 675 m diatas permukaan air laut. Suhu 

maksimum dan minimum di Kecamatan Bandung Wetan berkisar 28 C
0
. 

Mengambil kasus di Kelurahan Tamansari, Kecamatan 

Bandung Wetan, Kota Bandung yang memiliki luas lahan 102 Ha. 

Secara administratif Kelurahan Tamansari dibatasi oleh: 

Bagian Selatan : Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur 

Bandung 

Bagian Utara        : Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong 

Bagian Timur       : Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan 

Bagian Barat        : Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong 

Peta administrasi lokasi penelitian pembangunan rumah deret 

yang akan dilaksanakan di Keluarahan Tamansari atau lebih tepatnya di 
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sepanjang Ci kapundung, dapat dilihat pada Gambar 3.1, sebagai 

berikut.
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Gambar 3.1 Peta Administrasi Kelurahan Tamansari 

 

Lokasi Penelitian 
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Lokasi penelitian mencangkup satu kelurahan dengan 

didalamnya 20 Rukun Warga (RW) dan 115 Rukun Tetangga (RT) yang 

sudah termasuk kedalam daerah swasembada. Dengan memiliki 

kepadatan penduduk paling tinggi di Kecamatan Bandung Wetan, yaitu 

99 KK yang mencakup  23,262 penduduk (orang) dengan kepadatan 

penduduk 228,05 jiwa/Ha. 

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk di Kelurahan Tamansari 

No Kelurahan KK 
Jenis Kelamin Jumlah 

Penduduk L P 

1.  Tamansari 5,372 11,551 11,711 23,262 

Sumber:BPS, 2016 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi menurut Malhotra (dalam Amirullah, 2015, hlm. 68) 

merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah 

karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang untuk di teliti. Atau 

populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa atau 

barang-barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti. Populasi dalam 

penelitian adalah keseluruhan kasus, individu dan gejala yang ada di 

daerah RW 11, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota 

Bandung. 

2. Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang akan diguanakan dalam 

penelitian ini ialah areal sampling. Teknik pengambilan sampel dengan 

menggunakan areal sampling dikarenakan yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini membutuhkan beberapa sampling. Dalam melakukan 

pengambilan sampel dengan menggunakan areal pengambilan sampel 

dijelaskan oleh (Soehartono 2004, hlm. 57) Definisi Sampel merupakan 

suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat 

menggambarkan populasinya. Teknik pengambilan sampel didasarkan 

pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya adanya 

keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil 
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sampel yang besar dan jauh. Setelah terpilih sampel terkecil, kemudian 

baru dipilih sampel secara acak. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat 

yang tinggal di sepanjang Ci kapundung, Kelurahan Tamansari, 

Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Dalam penentuan jumlah 

sampel, peneliti menggunakan jumlah Kepala Keluarga (KK) karena 

dianggap mewakili stakeholder rumah tangga yang dimaksud. Adapun 

perhitungannya menggunakan rumus Slovin (Umar 2003, hlm. 78) 

yaitu: 

 
Keterangan : 

n  = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasien 

e = Persentase (%), toleransi ketidaktelitian karena kesalahan dalam 

pengambilan sampel. 

Maka perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Jumlah populasi KK (Kepala Keluarga) sebanyak 99, maka 

pengambilan sampelnya adalah: 

Peneliti menggunakan tingkat kesalahan 10% atau 0.1 dalam 

peneltian sehingga dihasilkan jumlah sampel yaitu 50 orang. Dengan 

populasi penduduk Kelurahan Tamansari yaitu 23.262 jiwa, dengan 

rumus Solvin diajukan sebesar 49,75  yang kemudian dibulatkan 

menjadi 50 orang dari keseluruhan penduduk Kelurahan Tamansari. 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk 

mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan 

tujuan yang ingin dicapai. Metode penelitian menurut (Silalahi, 2010, 

hlm. 12) merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir 

untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan 

informasi untuk digunakan sebagai solusi atas suatu masalah 

tersebut.Dalam skripsi ini dibutuhkan data dan informasi yang sesuai 

dengan sifat permasalahannya agar data dan informasi yang diperoleh 

cukup lengkap digunakan sebagai dasar dalam membahas masalah yang 
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ada, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Adapun penelitian yang peneliti 

lakukan mengenai respon masyarakat terhadap rencana pembangunan 

rumah deret yang akan dilakukan di sepanjang Ci kapundung daerah 

Tamansari, Kota Bandung. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, 

maka peneliti menggunakan metode penelitian yaitu metode analisis 

deskriptif. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang 

diselidiki. Adapun menurut (Hasan, 2001, hlm. 7) menjelaskan bahwa 

statistik deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara 

pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. 

Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau 

memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan. 

Dengan kata statistika deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, 

gejala, atau persoalan. Penarikan kesimpulan pada statistika deskriptif 

(jika ada) hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada. 

Sedangkan pengertian penelitian kuantitatif menurut (Efferin, 

2002, hlm. 71), menyatakan bahwa: 

“Penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian yang 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran 

variabel-variabel penelitian dalam angka (Quantitative), dan 

melakukan analisis data dengan prosedur statistik dan atau 

permodelan sistematis”. 

Dalam pelaksanaannya penelitian tipe deskriptif ini dilakukan 

bila terdapat suatu gejala sosial yang kemudian akan diteliti dengan 

dasar dari pengetahuan tersebut bersumber dari literatur maupun hasil 

penelitian sebelumnya. Dalam penelitian deskriptif pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data survei dan 

nonsurvei. Pengumpulan data survey atau survei deskripsi menurut 

Hyman adalah semata-mata untuk memberikan gambaran yang tepat 

dari suatu gejala dan pokok perhatiannya adalah pengukuran yang 

cermat dari satu atau lebih variabel terkait dalam suatu kelompok 

penduduk tertentu atau dalam sampel dari kelompok penduduk tertentu. 
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D. Pendekatan Geografi yang Digunakan 

Analisis keruangan memperhatikan penggunaan ruang yang telah 

ada dan penyebaran ruang yang akan digunakan untuk berbagai 

kegunaan yang dicanangkan. Kedua pendekatan ekologi, pendekatan ini 

mengkaji interaksi antar organisme hidup dengan lingkungan hidupnya 

sebagai kesatuan ekosistem (abiotik dan biotik) yang saling terintegrasi. 

Ketiga, pendekatan kompleks wilayah merupakan kombinasi diantara 

pendekatan analisis keruangan dan pendekatan ekologi. Pendekatan 

kelingkungan menurut (Mulyadi dan Uli, 2006, hlm. 8) adalah 

pendekatan berdasarkan interaksi dan interdependensi yang terjadi pada 

lingkungan. Lingkungan geografi memiliki pengertian yang sama 

dengan lingkungan pada umumnya. Pendekatan lingkungan dilakukan 

dengan berpusat pada interelasi kehidupan manusia dengan lingkungan 

fisiknya yang membentuk sistem keruangan yang dikenal dengan 

ekosistem. 

Pendekatan geografi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan lingkungan (kompleks wilayah). Hal ini karena mengkaji 

tentang daerah-daerah permukiman kumuh yang ada di daerah 

Tamansari Kota Bandung, yang akan implementasikan pembangunan 

yang ada di daerah tersebut. Analisis kelingkungan dilakukan dengan 

berpusat pada interelasi kehidupan manusia dengan lingkungan fisiknya. 

Itu semua berhubungan dengan lokasi-lokasi potensial yang akan dikaji 

perkembangan pembangunan yang sedang berlanjut. 

E. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian terbagi atas variabel-variabel yang saling 

terkait dan tidak tekait, dimana antara satu variabel dengan variabel lain 

memeiliki hubungan dan tidak memiliki hubungan. Variabel tersebut 

diantaranya ialah variabel terikat dan variabel bebas. Menurut 

(Budiyono, 2003, hlm.27) menyatakan bahwa variabel penelitian dapat 

didefinisikan segala sesuatu yang dapat mengelompokkan objek 

pengamatan atau penelitian ke dalam dua lebih kelompok. Sesuai 

dengan permasalahan, variabel yang terdapat dalam penelitian terdiri 

dari variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas (X) 

merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat.  
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Variabel dalam penelitian ini yaitu Pembangunan sebagai 

variabel (X) dan respon masyarakat sebagai variabel (Y), dikarenakan 

dalam penelitian ini lebih melihat kepada respon masyarakat yang 

diberikan terhadap pembangunan rumah deret yang baru akan 

dilaksanakan. Sehingga respon masyarakat menjadi variabel teikat dan 

menjadi bagian dari rumusan masalah. 

Dalam peneltian ini yang menjadi variabel terikat dan variabel 

bebas akan di jelaskan melalui bagan berikut ini. Variabel bebas pada 

penelitian ini adalah pembangunan rumah deret. Sedangkan variabel 

terikatnya adalah respon masyarakat Kelurahan Tamansari. Untuk lebih 

jelasnya, dapat di lihat tabel 3.2. dibawah ini : 

 

Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian 
Variabel Definisi Indikator 

Sosial Ekonomi (X1) 

oleh 

(Koentjaraningrat, 
1981, hlm 35) 

Kondisi sosial ekonomi dapat 

dilihat dari pekerjaan, penghasilan, 

dan pendidikan. Berdasarkan ini 
masyarakat tersebut dapat 

digolongkan kedalam kedudukan 

sosial ekonomi rendah, sedang, dan 
tinggi. 

 Pendidikan terakhir dari 

responden 

 Mata pencaharian sehari-hari 

 Pendapatan yang dihasilkan 
dalam sebulan 

 Jumlah tanggungan dari 
responden, sehingga dapat 

diperkirakan juga dari 

pendapatan 

Kognitif 
(Pengetahuan)(X2) 

oleh Steven M. Chaffe 

(Wilhoit & Harold de 
Bock, 1980) 

Respon kognitif berkaitan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

informasi seseorang mengenai 

sesuatu. Respon ini timbul apabila 
adanya perubahan tehadap apa yang 

dipahami atau dipersepsiakan oleh 

khalayak. 

a. Pengetahuan tentang rencana 
pembangunan rumah deret 

b. Pemahaman mengenai 

pembangunan 
c. Pengetahuan tentang 

kebijakan pemerintah 

d. Pengetahuan tentang 
sosialisasi rencana 

pembangunan 

e. Pengetahuan tentang landasan 
hukum 

Afektif (Sikap)(X3) 

oleh Steven M. Chaffe 
(Wilhoit & Harold de 

Bock, 1980) 

Respon afektif berhubungan dengan 

emosi, sikap dan nlai seseorang 
terhadap sesuatu. Respon ini timbul 

apabila ada perubahan pada apa 

yang disenangi khalayak terhadap 
sesuatu. 

a. Penilaian terhadap rencana 

pembangunan rumah deret 
b. Keyakinan bahwa kebijakan 

yang dilakukan 

menguntungkan semua pihak 

Konatif 

(Tindakan)(X4) 

Respon kognitif yaitu yang 

berhubungan dengan perilaku nyata, 

a. Keinginan untuk menata 

kehidupan 
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oleh Steven M. Chaffe 

(Wilhoit & Harold de 
Bock, 1980) 

meliputi tindakan, kegiatan atau 

kebiasaan berperilaku. Respon ini 
menunjukkan intensitas sikap, yaitu 

kecenderungan bertindak atau 

berperilaku seseorang terhadap 
objek sikap. 

b. Kecenderungan untuk mencari 

informasi tentang rencana 
pembangunan rumah deret 

c. Keinginan memiliki 

kehidupan yang lebih baik 

 

F. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini 

diperlukan adanya penjelasan definisi operasional yang terkandung 

dalam pembahasan, diantaranya : 

1. Respon Masyarakat  

a) Definisi respon 

Respon memiliki pengertian tanggapan ataupun jawaban dari 

seseorang mengenai sesuatu hal yang sedang terjadi, suatu respon hanya 

akan timbul bila seseorang individu dihadapkan pada suatu keadaan 

maupun suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi dari seorang 

individu. Respon menurut (Suranto, 2010, hlm 47) respon yakni apa 

yang telah diputuskan oleh penerima untuk dilakukan terhadap pesan. 

Pada hakikatnya respon merupakan informasi bagi sumber sehingga ia 

dapat menilai efektivitas komunikasi untuk selanjutnya menyesuaikan 

diri dengan situasi yang ada. 

Berdasarkan kutipan diatas, adanya respon  diikuti dengan 

adanya stimulus terlebih dahulu, sehingga sesesorang dapat memberikan 

dorongan berupa pengetahuan, sikap dan perilaku. Respon dapat 

dilakukan jika seseorang mendapatkan suatu rangsangan yang diterima 

oleh orang tersebut dan adanya suatu balasan atau jawaban. Respon juga 

dapat dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang dalam 

menerima rangsangan atau dalam kondisi tertentu. 

Menurut Steven M. Chaferespon (dalam Rakhmat, 2009, hlm. 

118) respon dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu; 

1. Kognitif, yang dimaksud dengan respon kognitif adalah respon 

yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan 

informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila 

adanya perubahan tehadap yang dipahami oleh khalayak. 
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2. Afektif, yang dimaksud dengan respon afektif adalah respon yang 

berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang 

terhadap sesuatu. 

3. Konatif (Psikomotorik), yang dimaksud dengan psikomotorik 

adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang 

meliputi tindakan atau kebiasaan. 

Respon seseorang dapat dalam bentuk baik atau buruk, positif 

atau negatif (Azwar, 2007, hlm. 5). Apabila respon positif maka orang 

yang bersangkutan cenderung untuk menyukai atau mendekati objek, 

sedangkan respon negatif cenderung berlawanan atau menjauhi objek 

tesebut. 

Berdasarkan teori diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa respon 

memiliki berbagai macam bentuk dapat berupa respon positif ataupun 

negatif dan ada pula bentuk respon  yang dibagi dalam tiga kategori 

yaitu  respon kognitf (pengetahuan), respon afektif (sikap) dan respon 

konatif (tindakan). Respon memiliki berbagai macam bentuk dan respon 

dapat mempengaruhi apa yang akan ditanggapi oleh masyarakat, 

sehingga respon berpengaruh terhadap apa yang akan dijelaskan dalam 

skripsi ini dan menjadi jawaban dari pembahasan yang ada, sehingga 

dapat melengkapi jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. 

b) Definisi Masyarakat 

Menurut Aguste Comte (dalam Herabudin, 2015 hlm. 30) 

mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok 

makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut 

hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut dengan polanya 

sendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi 

manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu 

untuk berbuat banyak dalam kehidupannya. 

Dengan demikian yang dimaksud respon masyarakat adalah suatu 

tanggapan atau reaksi baik secara positif maupun negatif yang berasal 

dari sifat masyarakat secara langsung maupun tidak langsung bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan mempertahankan diri, 

dan memperjuangkan harapan-harapannya. 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

definisi masyarakat adalah individu-individu yang membuat kelompok 

di suatu daerah tertentu sehingga membentuk suatu  masyarakat. 
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Jadi berdasarkan teori dan penjelasan diatas dapat kita 

simpulakan bahwa respon masyarakat merupakan individu-individu 

yang membuat kelompok di suatu daerah tertentu yang memberikan 

suatu kegiatan yang berupa tanggapan atau jawaban seseorang dari suatu 

rangsangan yang dapat berupa sebuah pertanyaan. 

2. Kondisi Sosial Ekonomi 

a) Definisi Sosial 

Pengertian sosial  dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 

sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat 

(KBBI,1996, hlm 958). Sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia 

sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat 

hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain disekitarnya. Kata sosial 

sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. 

Sedangkan menurut (Dalyono, 2005, hlm 229 ) kondisi sosial adalah 

semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Kondisi sosial 

yang mempengaruhi individu melalui dua cara yaitu langsung dan tidak 

langsung. Secara langsung yaitu seperti dalam pergaulan sehari-hari baik 

dari keluarga, teman dan pekerjaan. Secara tidak langsung melalui 

media masa biak cetak, audio maupun audio visual. Selanjutnya juga 

dijelaskan lingkungan sosial yang sangat berpengaruh pada proses dan 

hasil pendidikan adalah teman bergaul, lingkungan tetangga dan 

aktivitas dalam masyarakat. 

Dalam hal ini kondisi sosial ini mempengaruhi dalam respon 

masyarakat terhadap rencana pembangunan rumah deret yang terjadi. 

Hal ini berarti bahwa lingkungan sosial juga mempengaruhi pencapaian 

dalam menemukan respon yang akan dihasilkan dari responden. Kondisi 

sosial masyarakat mempengaruhi proses dan hasil dari respon itu 

sendiri. 

b) Definisi Ekonomi 

Menurut (Jauhari, 2013, hlm. 194) kemampuan ekonomi 

masyarakat sangat berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh 

masyarakat pemilik lahan. Ketika penghasilan dari pertanian tidak lagi 

mampu memenuhi kebutuhan, ada kemungkinan lahan akan dijual dan 

beralih profesi ke kegiatan non pertanian. Namun bagi pemilik lahan 

yang menghendaki tetap bertahan dengan kegiatan pertanian, terdapat 
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dua kemungkinan. Kemungkinan pertama pemilik lahan tetap 

mempertahankan lahan yang dimiliki dan tidak menjual lahannya. Atau 

kemungkinan kedua, pemilik lahan menjual lahan dengan harga tinggi 

untuk membeli lahan yang lebih murah. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa  sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain 

sandang, pangan, perumahan, pendidikan,  kesehatan, dan lain-lain. 

Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan. 

3. Pembangunan  

a) Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu tantangan yang 

sangat besar bagi seluruh negara di dunia, terlebih lagi bagi negara 

berkembang seperti Indonesia. Pada dasarnya pembangunan 

berkelanjutan berangkat dari satu tujuan yang mulia yaitu mencapai 

kualitas hidup yang lebih baik bagi semua, untuk saat ini, esok dan 

generasi mendatang. 

Selanjutnya Sandy menjelaskan bahwa, tujuan dari land use 

planning, salah satunya adalah mencegah penggunaan lahan yang salah 

tempat, menuju penggunaan lahan secara optimal.  

b) Permukiman Kumuh 

Pemukiman kumuh menurut  Undang-undang Republik 

Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, permukiman kumuh adalah : 

“Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan 

bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan 

kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak 

memenuhi syarat”.    

 

Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komunititas 

yang hidup secara tersendiri dengan batas –batas kebudayaan dan sosial 

yang jelas, yaitu terwujud sebuah satuan komuniti tunggal yang 

terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai 

sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar. 
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Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka 

yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian 

tambahan di sektor informal. 

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa permukiman 

kumuh merupakan permukiman yang terdapat diperkotaan besar yang 

mana standar kelayakan huni sangatlah tidak memungkinkan 

dikarenakan tidak didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Dan 

pemukiman kumuh juga merupakan suatu kawasan huni yang dapat 

dikatakan tidajk layak huni dikarenakan memiliki standar yang kurang 

dalam banyak hal. 

4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang 

wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif 

yang secara hierarki terdiri atas RTRW nasional, RTRW provinsi, dan 

RTRW kabupaten/kota. 

Rencana tata ruang wilayah adalah suatu tindakan dalam 

mengelola dan menata suatu ruangan berdasarkan pemanfaatan 

pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di dataran, di 

lautan dan di udara, yang perlu dilakukan secara terkoordinasi dan 

terpadu dalam pola pembangunan berkelanjutan dengan 

mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang 

dinamis serta tetap terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan 

hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang 

menjadikan rencana tata ruang wilayah menjadi penting dan utama, 

sehingga diberikan adanya pengertian yang dapat dibedakan menurut 

peraturan daerah pengertian ruang, tata ruang, rencana tata ruang 

wilayah, rencana tata ruang dan wilayah.  

5. Penatagunaan Lahan Perkotaan (Land Use Planning) 

Secara umum menurut (Mirsa, 2011, hlm. 9), Kota adalah tempat 

bermukimnya warga kota, tempat bekerja, tempat kegiatan dalam bidang 

ekonomi, pemerintah, dan lain-lain. Menjadi pusat segala aktivitas 

perekonomian menjadikan banyak masyarakat yang  berasal dari luar 

kota melakukan urbanisasi. Hal ini mengakibatkan daerah perkotaan 

menjadi kawasan padat yang dihuni oleh banyak masyarakat. 

Penggunaan lahan perkotaan memerlukan adanya keseimbangan 

antara kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat, untuk 



 

37 

Ayunin Tyas Pramesti, 2018 
HUBUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH DERET DI 
KOTA BANDUNG TERHADAP RESPON MASYARAKAT DI 
KELURAHAN TAMANSARI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

mewujudkan hal ini diperlukan adanya suatu pengendalian dan 

pengawasan pengembangan tanah secara kontinyu dan konsisten agar 

tercipta suatu pengembangan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 

secara terarah, efesien, dan efektif sesuai dengan rencana tata ruang 

yang telah ditetakan. 

6. Rumah Deret 

Menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat nomor 11 tahun 

2008  pasal 1 ayat 12, Rumah Deret adalah beberapa rumah tinggal 

lengkap, di mana satu atau lebih dari sisi bangunan induknya menyatu 

dengan sisi satu atau lebih bangunan rumah tinggal lainnya tetapi 

masing-masing mempunyai persil sendiri, ditujukan untuk memberikan 

peluang transisi antara perumahan unit tunggal dengan lingkungan 

perumahan yang berkepadatan tinggi. 

G. Alat dan Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peta 

administrasi Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota 

Bandung, Angket. Peralatan yang akan digunakan yaitu seperangkat 

laptop, Microsoft Word, Microsoft Excel dan alat tulis.  

Tabel 3.3 Alat dan bahan yang Digunakan 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini sendiri akan mendapatkan sumber data dari data 

primer, dalam penelitian ini juga butuh data primer yang akan 

didapatkan melalui turun langsung ke lapangan lalu melakukan 

wawancara langsung kepada narasumber dan responden yang ada 

dilapangan. Selain itu diperlukan juga data yang akan didapatkan 

dengan metode dokumentasi, agar pengambilan data dapat diabadikan 

dengan baik sehingga dapat menjadi bukti untuk kedepannya. 

No. Alat dan Bahan Fungsi 

1. Peta Kelurahan Tamansari, Kecamatan 
Bandung Wetan, Kota Bandung 

Berfungsi untuk mengetahui lokasi penelitian 

2. Angket dan kuesioner Berfungsi untuk memperoleh data dari masyarakat 

3. Laptop Berfungsi untuk pembuatan laporan dan pengolahan data 

terkait dengan penelitian. 

5. Microsoft Word Berfungsi untuk pembuatan laporan. 

6. Microsoft Excel Berfungsi untuk pengolahan data. 
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Data sekunder yang akan digunakan adalah dari penelitian 

pustaka yaitu data yang didapatkan degan menelaah buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, karya tulis serta data yanng didapatkan 

dari penelusuran melalui internet atau media lain yang ada hubungannya 

dengan peneleitian. 

1. Pengumpulan Data Primer 

a) Observasi 

Pengertian observasi menurut (Tika,  2005, hlm. 44) adalah cara 

dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada 

pada objek penelitian. 

Dalam pelaksanaannya observasi di bagi kedalam dua macam 

yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi 

langsung dilakukan terhadap objek yang diteliti pada tempat penelitian 

dan saat berlangsungnya peristiwa tersebut. Sedangkan observasi tidak 

langsung ialah penelitian yang dilakukan tidak saat peristiwa itu 

berlangsung, penelitian ini umumnya dilakukan dengan melalui foto, 

film maupun data.  

Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung dan 

tidak langsung yang di tujukan kepada Dinas Tata Ruang Kota Bandung. 

Observasi langsung peneliti bertujuan untuk mendapatkan data 

mengenai bagaimana proses dan sistem kerja yang dilakukan dalam 

pembangunan rumah deret yang sedang berlangsung di sepanjang Ci 

kapundung daerah Tamansari. Observasi tidak langsung dimaksudkan 

untuk memperoleh data yang bersumber dari pencatatan, berupa data 

mengenai jumlah warga yang tekena dampak langsung maupun tidak 

langsung dalam proses pembangunan rumah deret yang sedang berjalan. 

b) Wawancara 

Menurut Nasution (dalam Tika, 2005, hlm. 49) wawancaraa 

adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Sedangkan menurut (Susanti, 

2010, hlm. 19) wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber. 

Dalam melakukan wawancara ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

jalannya wawancara diantaranya ialah pewawancara, narasumber, 

pedoman wawancara dan juga situasi pada saat wawancara tersebut 

berlangsung. Teknik wawancara digunakan sebagai pelengkap dari data 
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yang belum didapatkan dari observasi. Selain itu wawancara digunakan 

karena teknik ini memiliki keluesan dalam pelaksanaannya, sehingga 

diharapkan akan mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan dalam 

penelitian ini. Selain itu dengan wawancara peneliti bermaksud 

memperoleh pandangan masyarakat yang mungkin belum tersampaikan 

melalui lembar angket atau kuisioner.  

Teknik ini di tujukan untuk mendapatkan informasi dari 

narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber masayarakat 

yang terkena dampak dari rencana pembangunan rumah deret. 

c) Angket 

Dalam penelitian ini angket di gunakan kepada narasumber atau 

responden guna mengetahui respon masyarakat Kota Bandung terhadap 

kebijakan rencana pembangunan rumah deret. Dengan maksud untuk 

mendapatkan data yang bersifat faktual dari responden yang menjadi 

sampel dalam penelitianin. Pengambilan data ini dengan memberikan 

angket atau kuisioner kepada narasumber yang berisi pertanyaan 

mengenai respon masyarakat mengenai pembangunan rumah deret di 

Kelurahan Tamansari. 

Instrumen penelitian berisikan biodata responden dan juga 

beberapa butir soal. Instrumen dinyatakan valid berarti menunjukkan 

alat ukur yang dipegunakan untuk mendapatkan data itu atau dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang dapat diukur. 

Skala yang digunaka adalah Skala Likert untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang tentang kejadia atau gejala sosial. 

Jawaban dari penelitian ini dapat diberi skor: 

 

Tabel 3.4 Skala Likert 

Sangat 

Tidak Setuju 

Tidak 

Setuju 
Ragu Setuju 

Sangat 

Setuju 

(STS) 1 (TS) 2 (R) 3 (S) 4 (SS) 5 

2. Pengumpulan Data Sekunder 

Menurut (Tika, 2005, hlm. 60) data sekunder ialah: 

“Data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung 

dari subjek atau objek yang diteliti, tetapi melalui puhak lain 
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seperti instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait, 

perpustakaan, arsip perorangan dan sebagainya.”  

 

Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap 

dari data primer yang di himpun oleh peneliti. Data sekunder yang akan 

di gunakan dalam penelitian ini diantaranya data pelengkap berupa data-

data yang bersumber dari instansi dan lembaga, seperti instansi 

pemerintahan terkait. Dimana dalam penelitian ini data sekunder yang 

dimaksud yaitu data mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

yang di kelola oleh Dinas Tata Ruang Kota Bandung. Selain itu data 

pendukung yang digunakan diantaranya merupakan data-data tinjauan 

teoritis yang bersumber dari buku baik yang di terbitkan oleh penerbit 

resmi ataupun yayasan. 

I. Teknik Analisis Data 

Korelasi dapat diartikan sebagai salah satu teknik statistik yang 

digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih 

yang sifatnya kuantitatif. Korelasi merupakan suatu teknik analisis 

yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau 

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Dinafitri, et al., 

2013). Korelasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji ada 

atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih 

(Hasanah, 2016). 

Salah satu bentuk dari korelasi adalah korelasi ganda. Korelasi 

ganda merupakan suatu nilai yang menekankan pada kuatnya pengaruh 

atau keterkaitan hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama 

dengan variabel lain (Hasanah, 2016). Analisis korelasi ganda 

merupakan suatu alat statitik yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan yang terjadi antara variabel terikat/ terpengaruh (variabel Y) 

dengan dua atau lebih variabel bebas atau variabel pengaruh ( X1; X2; 

X3, ….. Xn) (Ariadi, 2012). Pada umumnya analisis korelasi ganda 

bertujuan untuk mencari hubungan antara dua atau lebih variabel bebas 

dengan variabel terikat. Selain itu, analisis korelasi ganda juga 

dipergunakan untuk mencari kuat atau lemahnya hubungan antar dua 

atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Melalui 

korelasi ganda keeratan dan kekuatan hubungan antar variabel tersebut 

dapat diketahui. 
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Keeratan hubungan dapat dinyatakan dengan istilah Koefisien 

Korelasi. Koefisien Korelasi Ganda adalah indeks atau angka yang 

digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar tiga variabel atau 

lebih (Ariadi, 2012).  Koefisien korelasi merupakan besar kecilnya 

hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam bilangan yang 

disebut dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi disimbolkan 

dengan huruf R. “Besarnya Koefisien korelasi adalah antara -1; 0; dan 

+1” (Hasanah, 2016). 

Menurut Hasanah (2016), langkah-langkah untuk melakukan 

analisis korelasi ganda yaitu: 

1. Buatlah H1 dan H0 dalam bentuk kalimat 

2. Buatlah H1 dan H0 dalam bentuk statistik 

3. Buatlah tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi ganda 

4. Masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan 

rumus: 

Selanjutnya berdasarkan hasil dari korelasi kemudian hitung 

korelasi ganda (R) dengan rumus: 

Dimana  = koefisien korelasi ganda antara variabel x1 dan x2 

= koefisien korelasi x1 terhadap Y 

= koefisien korelasi x2 terhadap Y 

 = koefisien korelasi x1 terhadap X2 

5. Tetapkan taraf signifikansi (α), sebaiknya disamakan dengan α 

terdahulu. 

6. Tentukan kriteria pengujian R, yaitu : 

Ha   : tidak siginifikan 

H0   : signifikan 

Ha    : Ryx1x2 = 0 

H0    : Ryx1x2  ≠ 0 

Jika : Fhitung ≤ Ftabel maka terima H0 (tidak signifikan) 

    FhitungFtabel maka tolak H0 (signifikan) 

7. Mencari koefisien determinasi dengan rumus : 

Koefisien determinasi adalah angka yang menyatakan atau 

digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan 

oleh sebuah variabel atau lebih X (bebas) terhadap variabel Y (terikat) 

(Siregar, 2015). 



42 

 

Ayunin Tyas Pramesti, 2018 
HUBUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH DERET DI 
KOTA BANDUNG TERHADAP RESPON MASYARAKAT DI 
KELURAHAN TAMANSARI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

 
KP = r

2
 x 100% 

 

dimana : 

KP : Besarnya koefisien penentu (diterminan) 

r : Koefisien korelasi 

8. Cari Fhitung dengan rumus : 

R : Nilai koefesien korelasi gandaKeterangan : 

k : Jumlah variabel bebas 

n : Jumlah sampel 

9. Cari Ftabel  

Nilai Ftabel dapat dicari pada tabel Ftabel  dengan ketentuan: 

Ftabel = F(α, k, dk) 

Dimana 

dkpembilang      = k 

dkpenyebut        = n-k-1 

dimana k    = banyaknya variabel bebas 

  n   = banyaknya anggota sampel 

dengan melihat tabel f didapat nilai Ftabel 

10. Kaidah pengujian 

Jika: Fhitung Ftabel, maka tidak ada hubungan 

Jika: Fhitung Ftabel, maka ada hubungan 

11. Bandingkan Fhitung dan Ftabel  

Tujuan membandingkan Fhitung dan Ftabel ialah untuk mengetahui apakah 

ada hubungan atau tidak antara variabel X dan Y (Siregar, 2015). 

12. Buat kesimpulan 

Dari perhitungan diatas diambil perhitungan dengan persentase. 

Hasil persentase tersebut akan digunakan untuk melihat seberapa banyak 

kecenderungan frekuensi jawaban responden. Kriteria persentase yang 

digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan 

(Effendi dan Manning, 1991, hlm. 263) seperti dalam tabel berikut: 

 

Tabel 3.5 Kriteria Penelitian Presentase 

No. Presentase Kriteria 

1 0 % Tidak ada / tidak 

seorang pun 

2 1 %  - 24 % Sebagian kecil 

3 25 % - 49 % Kurang dari setengah 
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4 50 % Setengahnya 

5 51 % - 74 % Lebih dari setengah 

6 75 % - 99 % Sebagian besar 

7 100 % Seluruhnya 

  Sumber: Effendi dan Manning (1991) 

1. Analisis dan Penafsiran Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu 

analisi statistik dan analisis deskriptif. Analisis statistik dilakukan 

dengan melakukan perhitungan persentase terhadap data penelitian 

seperti yang dijelaskan dalam tabulasi data. Sedangkan analisis 

deskriptif ialah mendeskripsikan hasil penelitian secara verbal dari data-

data yang dihasilkan. Analisi deskriptif dibutuhkan untu 

mendeskripsiskan secara tyerperinci bagaimana respon serta kondissi 

masyarakat yang ada di sepanjan Ci kapundung terhadap pembangunan 

rumah deret yang akan dilakukan. Sehingga diharapkan pembaca dapat 

mengerti sejelas-jelasnya untuk dikemudian hari dan dapat menjadikan 

skripsi ini sebagai acuan u ntuk penelitian selanjtnya. 

Dimana dalam penelitian ini analisis deskriptif mendeskripsikan 

mengenai proyeksi ketersediaan lahan pembangunan  menggunakan 

kebijakan rumah deret di Kota Bandung yang bersumber dari hasil 

penelitian, baik wawancara maupun angket yang diberikan kepada 

narasumber. Dalam hal ini narasumber ialah masyarakat Kota Bandung. 

2. Pengujian Validitas dan Realibilitas 

Uji validitas dilakukan untuk memastikan seberapa baik suatu 

instrumen digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya diukur. 

Menurut (Azwar, 2015, hlm. 116) menjelaskan bahwa validasi konstruk 

membuktikan apakah hasil pengukuran yang diperoleh melalui item-

item tes berkolerasi tinggi dengan konstruk teoritik yang mendasari 

penyusunan tes tersebut. Uji validitas ini dibutuhkan dalam menentukan 

kelayakan dari intrumen yang akan digunakan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian saat berada dilapangan. Dalam hal mendapatkan 

jawaban yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penlet. Sehingga 

dari uji validitas ini diharapkan angket yang disebar oleh peneliti dapat 

menjawab apa yang dipertanyakan oleh peneliti sehingga dapat 
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menjawab dari rumusan masalah yang ada di skripsi ini. Dan 

mendapatkan hasil yang sesuai dan dapat dijelaskan oleh peneliti 

Dan menurut (Gay, dalam Sukardi, 2003, hlm. 121) suatu 

instrumen dikatan valid apabila instrumen yang digunakan dapat 

mengukukr apa yang hendak diukur. Sependapat dengan (Siregar, 2013, 

hlm. 55), bahwa realibilitas adalah penggukuran konsistensi dengan 

melakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 

dan alat pengukuran yang sama. Sedangkan untuk mencari nilai validasi 

di sebuah item harus mengkorelasikan skor item dengan total item-item 

tersebut.  

Jika koefesien korelasinya sama atau di atas 0,3 maka item 

dinyatakan valid, tetapi apabila nilai korelasinya dibawah 0,3 maka item 

tersebut dinyatakan tidak valid. Uji Korelasi yang digunakan didalam 

penelitian ini, menggunakan pearson product moment, berikut hasil 

yang diperoleh: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas 

Variabel No Item Rhitung Rkritis Keterangan 

 

 

 

Aspek 

Kognitif 

(Pengetahuan) 

1 0.489 0.300 Valid 

2 0.422 0.300 Valid 

3 0.615 0.300 Valid 

4 0.785 0.300 Valid 

5 0.913 0.300 Valid 

6 0.789 0.300 Valid 

7 0.868 0.300 Valid 

8 0.894 0.300 Valid 

9 0.622 0.300 Valid 

10 0.549 0.300 Valid 

 

 

 

 

Aspek Afektif 

(Sikap) 

1 0.884 0.300 Valid 

2 0.899 0.300 Valid 

3 0.928 0.300 Valid 

4 0.915 0.300 Valid 

5 0.805 0.300 Valid 

6 0.784 0.300 Valid 

7 0.698 0.300 Valid 

8 0.742 0.300 Valid 

9 0.762 0.300 Valid 
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10 0.861 0.300 Valid 

 

 

 

 

Aspek 

Konatif 

(Tindakan) 

1 0.808 0.300 Valid 

2 0.625 0.300 Valid 

3 0.889 0.300 Valid 

4 0.949 0.300 Valid 

5 0.777 0.300 Valid 

6 0.913 0.300 Valid 

7 0.944 0.300 Valid 

8 0.955 0.300 Valid 

9 0.847 0.300 Valid 

10 0.813 0.300 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2018 

Berdasarkan  hasil di atas, uji validitas pada item-item pertanyaan  

yang ada dari  ketiga aspek yaitu aspek kognitif (pengetahuan), aspeka 

fektif (sikap) dan aspek konatif (tindakan) memiliki nilai yang valid 

yaitu memiliki nilai hitung rhitung ˃ rtabel yaitu 3.300. sehingga dapat 

disimpulkan hasil dari pertanyaan yang ada layak digunakan sebagai alat 

ukur penelitian.  

Selanjutnya akan dilakukan pengujian realibilitas, yang 

digunakan untuk melihat sejauh mana suatu instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan 

menghasilkan data yang sama, Reliabilitas suatu konstruk variabel 

dikatakan baik jika memiliki nilai cronbach’s alpha> 0.70, berdasarkan 

hasil pengolahan data, maka didapatkan hasil pengujian realibilitas 

sebagai berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Koefesien 

Realibilitas 

Titik 

Kritis 

Kesimpulan 

Aspek Kognitif 

(Pengetahuan) 

0.886 0.700 Realibel 

Aspek Afektif 

(Sikap) 

0.949 0.700 Realibel 

Aspek Konatif 

(Tindakan) 

0.957 0.700 Realibel 

  Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2018 
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Soal yang dinyatakan sudah valid setelah diuji dengan 

menggunakan rumus korelasi dan sudah diuji realibitis instrumen. 

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil bahwa semua variabel 

memiliki nilai cronbach’s alpha di atas 0.700, yang berarti nilai 

realibilitas lebih besar dari 0.7, sehinggaintrumen penelitian ini 

dinyatakan realibel atau sahih.  

Setelah dilakukan pengolahan data dengan dilakukan tabulasi, 

kemudian hasil perhitungan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian 

yang ingin di capai. Setelah di temukan hasil selanjutnya diuraikan 

mengenai gambaran akan kebutuhan pemukiman di Kota Bandung serta 

hasil proyeksi ketersediaan lahan pembangunan dengan menggunakan 

kebijakan pembangunan rumah deret di KotaBandung.  

 

 

J. Bagan Alur Penelitian 

Bagan3.1 Alur Penelitian 
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