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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Sesuai dengan judul yang digunakan, penelitian ini bersifat kajian atau 

studi eksplorasi. Metodologi penyajian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskripsi kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk meggambarkan 

(mendeskripsikan) aktivitas yang terjadi pada ruang publik FPTK. 

Motivasi utama penelitian ini adalah untuk menemukan suatu penjelasan 

terhadap aktivitas yang terjadi pada ruang publik FPTK. Dalam penelitian ini 

peneliti hanya mengumpulkan data, mengolah, mengamati, mencatat dan 

mendeskripsikan hasil-hasil penelitian. Pendekatan deskriptif dilakukan untuk 

menggambarkan dan menginterpretasikan obyek studi yaitu untuk mengetahui dan 

mendalami penggunaan ruang publik oleh mahasiswa. 

Sommer (1986) dalam Arsitektur Lingkungan dan Perilaku menyajikan 

matriks teknik riset yang dapat digunakan. Diantaranya adalah jika permasalahan 

yang diangkat adalah untuk memperoleh informasi perilaku manusia di tempat 

umum, maka pendekatan yang digunakan adalah dengan pengamatan atau 

observasi. 
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3.2 Paradigma dan Teori Substantif 

 Dari beberapa teknik survai yang dapat dipakai dalam kajian arsitektur 

lingkungan dan perilaku, teknik behavorial mapping yang dikembangkan oleh 

Ittelson sejak tahun 1970-an merupakan teknik yang sangat popular dan banyak 

dipakai. Selain relatif mudah dipahami, teknik ini mempunyai kekuatan utama 

pada aspek spasialnya. Artinya, dengan teknik ini akan didapatkan sekaligus suatu 

bentuk informasi mengenai suatu fenomena (terutama perilaku individu dan 

sekelompok manusia) yang terkait dengan system spasialnya. Haryadi (1995) 

 Sommer (1986) mengatakan bahwa behavorial mapping digambarkan 

dalam bentuk sketsa atau diagram mengenai suatu area dimana manusia 

melakukan berbagai kegiatannya. Tujuannya adalah untuk menggambarkan 

perilaku dalam peta, mengidentifikasikan jenis dan frekuensi perilaku, serta 

menunjukkan kaitan antara perilau tersebut dengan suatu bentuk rancangan yang 

spesifik. 

 Terdapat empat dimensi dalam melakukan studi perilaku-lingkungan 

antara lain; pelaku, aktivitas, tempat (ruang), dan waktu. Untuk memenuhi 

unsur-unsur tersebut penelitian ini menggunakan metode behavioral mapping 

(pemetaan perilaku). Metode behavioral mapping adalah teknik observasi 

sistematis yang digunakan untuk merekam aktivitas seseorang atau sekelompok 

orang di suatu tempat (ruang) dalam jangka waktu tertentu. 

 Setelah perilaku dapat direkam dan digambarkan melalui behavioral 

mapping, selanjutnya dapat dipetakan perilaku (mahasiswa) berdasarkan hasil 

pengamatan selama dilapangan. Kemudian setiap aktivitas yang berulang dan 
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membentuk suatu (pola) perilaku tertentu akan dikategorikan dalam temuan 

penelitian. 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Paradigma Penelitian 

 Dalam proses pengamatan peneliti menguraikan behavior setting pada tiap 

ruang publik di FPTK. Untuk memperoleh data mengenai pola aktivitas atau 

perilaku penggunaan ruang publik, peneliti menggunakan dua cara untuk 

melakukan pemetaan perilaku yakni: 

Place-centered Mapping (Pemetaan Berdasarkan Tempat) 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui bagaimana mahasiswa atau 

sekelompok mahasiswa memanfaatkan, menggunakan, atau 

mengakomodasikan perilakunya dalam suatu situasi waktu dan tempat 

tertentu. Dengan kata lain, perhatian dari teknik ini adalah suatu tempat 

yang spesifik. 

 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses observasi (behavorial 

mapping) dalam penelitian ini adalah: 

1. Peneliti menggunakan peta dasar yang telah dibuat untuk memberikan 

gambaran lokasi area ruang publik,  

2. Peneliti membuat dan memetakan daftar perilaku yang akan diamati,  

Behavorial 
Mapping 

Aktivitas 
mahasiswa 

Mahasiswa 
FPTK 

Temuan  
Penelitian 

Kesimpulan  Ruang Publik 
FPTK 

Pola 
Perilaku 
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3. Dalam suatu kurun waktu penelitian, peneliti mencatat berbagai 

perilaku yang terjadi pada masing-masing tempat. 

4. Data hasil dari pencatatan tersebut kemudian dijelaskan melalui 

deskripsi data dan disertai dengan foto. 

5. Data aktivitas/perilaku yang telah terdeskripsikan di masing-masing 

lokasi area observasi diklasifikasikan ke dalam temuan pola perilaku 

yang paling umum/sering terjadi. 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

 Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah aktivitas mahasiswa 

FPTK di ruang publik yang telah ditentukan. Data yang diperlukan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Data mengenai ruang-ruang publik di FPTK UPI. 

2. Data mengenai aktivitas/penggunaan ruang publik FPTK UPI. 

 
3.4 Tahapan Penelitian 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.2 Tahapan Penelitian 

Tujuan Penelitian: 
Deskripsi Aktivitas Penggunaan 
Ruang Publik oleh Mahasiswa 

Hasil-Hasil 

Metodologi Penelitian 

 

Latar Belakang  Masalah 

Fungsi Ideal 
Ruang Publik 

Aktivitas 
Pengunaan Ruang 

Instrumen : 
 
- Observasi 
- Dokumentasi 
 

Data: 
 
- Ruang 
- Jumlah Mahsiswa 
- Aktivitas 

Teknik 
Analisis: 
 
Behavioral 
Mapping 
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3.5 Pengumpulan dan Pencatatan Data 

Analisis data kualitatif pada dasarnya adalah ingin memahami situasi dan 

kondisi objek penelitian menjadi bagian-bagian, hubungan antar bagian, dan 

hubungannya dengan keseluruhan. 

 Instrumen dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain: 

1. Observasi 
2. Dokumentasi 

 Metode behavorial mapping sangat perlu memperhatikan ruang dan 

waktu. Oleh karena itu, segala bentuk pencatatannya melampirkan ruang (lokasi) 

dan waktu sebagai salah satu tolak ukur validitas data.  

 Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap subjek ketika 

berada di ruang publik FPTK UPI. Data aktivitas mahasiswa yang telah diperoleh 

melalui observasi kemudian dicatat dan diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis 

aktivitas/perilaku.   

Data yang disajikan:  

1. Foto ruang publik untuk menggambarkan suasana saat pengamatan 

berlangsung.  

2. Pencatatan hasil observasi berupa jumlah serta aktivitas yang dilakukan 

oleh mahasiswa pada masing-masing ruang publik. 

Berikut adalah tahapan pengolahan data yang dilakukan: 

1. Tabulasi Data 

Tabulasi data ini adalah pengelompokan data sesuai kebutuhan 

pengolahan data dalam bentuk tabel dan grafik. 
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2. Analisis dan Penafsiran Data 

Hasil tabulasi kembali dianalisis dan ditafsirkan sesuai sistematika data 

yang diperlukan.  

3. Pencatatan Hasil-Hasil Penelitian 

Untuk memperoleh gambaran dari keseluruhan data yang diperoleh 

dalam penelitian, maka dari hasil-hasil diungkapkan beberapa pola 

perilaku yang terjadi (temuan penelitian). 

 

3.6 Analisis dan Penafsiran Data 

 Dengan pemetaan perilaku, melalui pengamatan pola aktivitas yang terjadi 

di ruang publik, dapat diperoleh data untuk menggambarkan bagaimana ruang 

publik tersebut digunakan oleh mahasiswa.  

Penafsiran data dalam penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi aktivitas dan jumlah mahasiswa di setiap ruang 

publik.  

2. Memaparkan penggunaan atau aktivitas mahassiswa pada ruang publik 

berdasarkan rentang waktu tertentu. 

3. Menunjukkan kaitan antara pola perilaku mahasiswa dengan ruang 

publik serta fasilitas-fasilitas di dalamnya.   


