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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

Pada bab pertama akan memaparkan mengenai hal yang mendasari dari 

penulisan penelitian, latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan, sasaran, 

manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka pikir, metodologi penelitian, 

dan sistematika penulisan penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berjalanya waktu jumlah penduduk di suatu wilayah akan terus 

mengalami pertumbuhan, dengan demikian maka jumlah penduduk akan terus 

mengalami peningkatan. Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 sebesar 265 juta 

jiwa dan diproyeksikan akan terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai 271 

juta jiwa pada tahun 2020. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang cukup 

besar maka akan menyebabkan kebutuhan akan ruang akan terus bertambah, 

sementara ruang yang tersedia di suatu wilayah yang bisa dijadikan sebagai tempat 

tinggal dan aktivitas masyarakat jumlahnya terbatas.  

Kebutuhan akan ruang yang cukup besar dapat menyebabkan 

pembangunan di suatu wilayah mengabaikan kebutuhan akan ruang publik. Yang 

mana ruang publik memiliki peranan yang sangat penting bagi kualitas kehidupan 

perkotaan. Peranan ruang publik ini berfungsi sebagai ruang akivitas masyarakat 

seperti olah raga, bersantai dan rekreasi (Darmawan, 2007). Oleh karena itu, 

mengingat pentingnya ruang publik, pemerintah menetapkan Undang-Undang 

nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pasal 28 yang menyatakan perlunya 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di dalam 

suatu kota. Yang mana ruang publik merupakan bagian dari RTH publik maupun 

RTNH publik yang perlu dikembangkan di kawasan perkotaan (Siahaan, 2010). 

 Keberadaan ruang publik di beberapa wilayah perkotaan di Indonesia 

masih banyak yang tidak berdaya hidup (unlived) atau tidak termanfaatkan dan 
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dikelola dengan baik (Supratiwi, 2018). Salah satu kota di Indonesia yang mana 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) publiknya belum mencapai 20 % adalah Kota Bandar 

Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung yang 

memiliki luas wilayah 19.722 hektar dengan jumlah penduduk Kota Bandar 

Lampung pada tahun 2016 adalah berjumlah 151.288 jiwa dan laju pertumbuhan 

pada tahun 2015-2016 adalah berkisar 0,93 % (BPS Kota Bandar Lampung, 2018). 

Dengan luasan wilayah Kota Bandar Lampung tersebut seharusnya memiliki 5.916 

hektar untuk memenuhi RTH publik atau 20% dari luasan wilayah Kota Bandar 

Lampung. Akan tetapi, yang tersedia hanya seluas ±2.185,59 hektar atau 11,08% 

(Ikhsanuddin & N, 2015).   

Hal inilah yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk 

dapat mewujudkan pengembangan ruang terbuka hijau maupun peningkatan 

kualitas ruang terbuka non hijau dengan cara melakukan revitalisasi terhadap ruang 

publik di Kota Bandar Lampung. Program kerja revitalisasi kawasan tersebut 

dilakukan oleh mantan Gubernur Lampung yaitu Ridho Ficardo melalui 

pembangunan serta perbaikan kembali kawasan. Salah satu kawasan ruang publik 

di yang dilakukan revitalisasi adalah Pusat Kegiatan Olahraga dan Budaya (PKOR) 

Way Halim.  

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 10 tahun 2011 

tentang RTRW Kota Bandar Lampung, Pusat Kegiatan Olahraga dan Budaya 

(PKOR) Way Halim termasuk kedalam kawasan ruang terbuka non hijau. Fungsi 

utama Kawasan Pusat Kegiatan Olahraga dan Budaya (PKOR) Way Halim adalah 

sebagai penunjang kegiatan olahraga dan budaya masyarakat, serta berfungsi 

sebagai ruang publik yang memiliki fungsi sosial. Menurut Kepala Seksi Pelayanan 

Pengelola Gelanggang Olahraga yaitu bapak Hendra, revitalisasi yang dilakukan 

pada PKOR Way Halim berupa perbaikan jalan serta pembangunan fasilitas baru 

seperti pembangunan lapangan softball, jogging track, skate park, masjid, kolam 

gajah, MCK di sembilan unit, serta penyediaan prasana pendukung lainnya. 

Revitalisasi tersebut menggunakan anggaran murni APBD tahun 2017 yang 

dilakukan pada akhir tahun 2017 dan mulai diresmikan pada 10 Februari 2018 oleh 

Ridho Ficardo. 
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Menurut mantan Gubernur Provinsi Lampung Ridho Ficardo, revitalisasi 

PKOR Way Halim dilakukan untuk mengembalikan fungsi utama kawasan yaitu 

sebagai kawasan olahraga dan budaya. Hal ini dikarenakan keberadaan Pedagang 

Kaki Lima (PKL) yang berada pada kawasan PKOR mengakibatkan terjadi alih 

fungsi kawasan menjadi kawasan perdagangan dan jasa dan mengakibatkan 

penurunan kualitas lingkungan dan fungsi yang seharusnya. Hal ini lah yang 

menjadi dasar Pemerintah Provinsi Lampung melakukan revitalisasi pada PKOR 

Way Halim. 

 Oleh karena itu, diperlukannya persepsi masyarakat untuk mengetahui 

bagaimana hasil revitalisasi yang dilakukan pada kawasan PKOR Way Halim. Hal 

ini dikarenakan masyarakat merupakan penerima yang merasakan langsung 

manfaat ataupun kekurangan terhadap kawasan tersebut. Karena itu pentingnya 

persepsi masyarakat adalah untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap peningkatan kualitas ruang publik di PKOR Way Halim. 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Jumlah penduduk di suatu wilayah akan terus mengalami peningkatkan 

mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin besar yang dapat menyebabkan 

pembangunan di suatu wilayah mengabaikan kebutuhan akan ruang publik. Yang 

mana ruang publik memiliki peranan yang sangat penting bagi kualitas kehidupan 

perkotaan dengan fungsi sebagai ruang akivitas masyarakat seperti olah raga, 

bersantai dan rekreasi. Namun keberadaan ruang publik di beberapa wilayah 

perkotaan di Indonesia masih banyak yang tidak berdaya hidup (unlived) atau tidak 

termanfaatkan dan dikelola dengan baik salah satu kota di Indonesia yang mana 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) publiknya belum mencapai 20 % adalah Kota Bandar 

Lampung. 

Oleh karena itu, pentingnya dilakukan pengembangan dan peningkatan 

kualitas ruang publik untuk masyarakat guna memberikan wadah bagi masyarakat 

dalam berinteraksi, bersantai maupun rekreasi. Namun keberadaan Pedagang Kaki 

Lima (PKL) yang terdapat pada kawasan PKOR Way Halim mengakibatkan 

terjadinya alih fungsi kawasan menjadi kawasan perdagangan dan jasa. Sehingga 

mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan pemanfaatan fungsi 

kawasan. Hal ini lah yang membuat mantan Gubernur Provinsi Lampung yaitu 
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Ridho Ficardo melakukan revitalisasi pada PKOR Way Halim, yang diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas serta menarik pengunjung untuk dapat melakukan 

aktivitas di PKOR Way Halim mengingat fungsi utama PKOR Way Halim 

bukanlah tempat berdagang, melainkan tempat olahraga, budaya dan rekreasi 

masyarakat.  

Dalam mengetahui bagaimana kualitas hasil revitalisasi yang telah 

dilakukan untuk meningkatkan ruang publik di PKOR Way Halim, diperlukannya 

mengatahui persepsi masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan 

penerima yang merasakan langsung manfaat ataupun kekurangan terhadap kawasan 

tersebut. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti merumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

“Bagaimana persepsi masyarakat terhadap revitalisasi Pusat Kegiatan 

Olahraga dan Budaya (PKOR) Way Halim dalam meningkatkan kualitas 

sebagai ruang publik di Kota Bandar Lampung?” 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Maka, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui persepsi masyarakat terhadap revitalisasi Pusat Kegiatan Olahraga dan 

Budaya (PKOR) Way Halim sebagai ruang publik Kota Bandar Lampung. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini memiliki sasaran sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi kondisi karakteristik kawasan Pusat Kegiatan Olahraga 

dan Budaya (PKOR) Way Halim. 

2. Mengidentifikasi pengaruh Pusat Kegiatan Olahraga dan Budaya (PKOR) 

Way Halim terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setelah 

dilakukannya revitalisasi. 

3. Mengukur tingkat kepuasan pengunjung terhadap revitalisasi Pusat 

Kegiatan Olahraga dan Budaya (PKOR) Way Halim. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dibedakan ke dalam dua kelompok manfaat. 

Adapaun manfaat dalam penelitian ini adalah manfaat praktis dan manfaat 

akademisi. Penjelasan lebih rinci akan dijabarkan berikut ini: 
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1. Manfaat Praktis 

  Manfaat praktis yaitu hasil dari penelitian yang kemudian dapat 

dipergunakan sebagai masukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 

dalam meningkatkan fungsi maupun kualitas Pusat Kegiatan Olahraga dan 

Budaya (PKOR) Way Halim sebagai Ruang Publik Kota Bandar 

Lampung.  

 

2. Manfaat Akademisi 

Manfaat akademisi dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

pengetahuan serta wawasan dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota 

terkait bagaimana mengidentifikasi persepsi masyarakat. Konsep dan 

materi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikembangkan dalam 

pembelajaran keilmuan tentang kajian revitalisasi ruang publik. 

 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi ruang lingkup materi, ruang 

lingkup wilayah, dan ruang lingkup waktu. Adapun penjelasan lebih rinci akan 

dipaparkan berikut ini: 

 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Pusat Kegiatan Olahraga dan Budaya (PKOR) Way Halim pada dasarnya 

mewadahi masyarakat Kota Bandar Lampung untuk berinteraksi dan beraktivitas. 

Namun fokus penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Perumnas Way Halim yang 

mana lokasi PKOR Way Halim berada di kelurahan tersebut, serta fokus wilayah 

penelitian kedua berlokasi pada Kelurahan Way Halim Permai. Pemilihan 

Kelurahan Way Halim Permai dikarenakan Kelurahan tersebut berada pada lokasi 

paling dekat dengan Kelurahan Perumnas Way Halim, sehingga memiliki 

kemungkinan tertinggi untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada PKOR Way 

Halim serta berpotensi mendapatkan dampak akibat adanya PKOR Way Halim. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada dua kelurahan yang terdapat di 

Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, yaitu Kelurahan Perumnas Way 

Halim dan Kelurahan Way Halim Permai.  
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Sumber: Peneliti, 2019 

Gambar 1. 1 

Peta Administrasi Wilayah Studi 
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1.5.2 Ruang Lingkup Materi 

Lingkup materi pada penelitian ini adalah mengidentifikasi persepsi 

masyarakat terhadap revitalisasi Pusat Kegiatan Olahraga dan Budaya (PKOR) 

Way Halim yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam 

meninjau persepsi masyarakat, peneliti akan mengidentifikasi bagaimana kondisi 

karakteristik pada kawasan PKOR Way Halim. Berdasarkan kondisi karakteristik 

kawasan PKOR, akan dilihat bagaimana tingkat kepuasan pengunjung terhadap 

kualitas fasilitas ruang publik PKOR Way Halim dengan menggunakan variabel-

variabel peningkatan ruang publik untuk mengetahui apakah pengunjung PKOR 

Way Halim sudah puas terhadap pelayanan yang ada di kawasan PKOR Way Halim 

atau tidak. Dalam mengidentifikasi revitalisasi yang telah dilakukan pada PKOR 

Way Halim, peneliti akan melakukan analisis mengenai perubahan yang terjadi 

setelah dilakukannya revitalisasi berdasarkan aspek sosial dan ekonomi 

masyarakat.  
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1.6 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 Diagram Kerangka Pikir Penelitian 

a) Menurut Undang-Undang Tata Ruang nomor 26 Tahun 

2007 mengenai standar Ruang Terbuka Hijau di daerah 

perkotaan adalah 20 persen untuk RTH Publik dan 10 

persen adalah RTH Privat 

b) Keberadaan RTH Publik di Kota Bandar Lampung pada 

tahun 2012 hanya berkisar 11, 08% dari luasan wilayah 

Kota Bandar Lampung 

c) Penurunan kualitas lingkungan dan fungsi kawasan Pusat 

Kegiatan Olahraga dan Way Halim 

“Bagaiamana persepsi masyarakat terhadap revitalisasi Pusat Kegiatan Olahraga dan 

Budaya (PKOR) Way Halim dalam meningkatkan kualitas sebagai ruang publik di 

Kota Bandar Lampung?” 

Mengetahui persepsi masyarakat terhadap revitalisasi PKOR Way Halim sebagai 

ruang publik di Kota Bandar Lampung 

Mengidentifikasi 

pengaruh PKOR Way 

Halim terhadap 

kondisi sosial dan 

ekonomi masyarakat 

setelah dilakukannya 

revitalisasi  

 

Mengidentifikasi 

kondisi karakteristik 

kawasan pusat 

kegiatan olahraga 

dan Budaya (PKOR) 

Way Halim 

Mengukur tingkat 

kepuasan pengunjung 

terhadap revitalisasi 

PKOR Way Halim 

dalam meningkatkan 

kualitas sebagai 

ruang publik 
 

Metode 

pengumpulan data 

 

Observasi, dan 

kuesioner 

 

Metode 

pengumpulan 

data 

Kuesioner, dan 

wawancara 

Metode 

pengumpulan 

data 

 

Kuesioner 

Metode Analisis 

 

Analisis statistik 

deskriptif 

kuantitatif  

Metode Analisis 

 

Analisis deskriptif 

kuantitatif  

Metode Analisis 

 

Analisis deskriptif 

kuantitatif dengan 

skala likert 

Persepsi masyarakat terhadap revitalisasi PKOR Way Halim dalam meningkatkan 

kualitas sebagai ruang publik di Kota Bandar Lampung 

Latar Belakang 

Rumusan 

Masalah 

Tujuan 

Sasaran 

Metodologi 

Output dan 

Hasil 

Analisis 

Sumber: Peneliti, 2019 



 
 

9 
 

1.7 Metodologi Penelitian 

Pada metodologi penelitian akan memaparkan mengenai metode 

pengumpulan data dan metode analisis data. Metode pengumpulan data akan 

dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain kebutuhan 

data, pengumpulan data primer, penyebaran kuesioner, dan pengumpulan data 

sekunder yang digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap 

revitalisasi Pusat Kegiatan Olahraga dan Budaya (PKOR) Way Halim sebagai 

ruang publik di Kota Bandar Lampung. 

 

1.7.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan 

data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui 

observasi lapangan, penyebaran kuesioner ke masyarakat, serta wawancara dengan 

pengelola PKOR Way Halim. Pengumpulan data sekunder melalui studi literatur 

dan survei instansional. 

 

A. Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

dengan cara dilakukan peninjauan dan pengumpulan data secara langsung ke 

lapangan, tepatnya pada Kawasan Pusat Kegiatan Olahraga dan Budaya (PKOR) 

Way Halim. Tujuan dari dilakukannya pengumpulan data primer ini adalah untuk 

memperoleh data dan informasi mengenai kondisi eksisting, situasi, dan 

permasalahan di wilayah studi. Data yang didapatkan dari sumber penelitian 

melalui kuesioner tersebut, selanjutnya akan dilakukan pengamatan, dicatat dan 

kemudian akan diolah untuk dapat memproses analisis penelitian.  

 

a. Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2014) kuesioner atau angket merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, yang 

mana kuesioner dapat berupa pertanyaan-pertanyaan tertutup atau terbuka 

dan dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melaui 

pos atau internet. Pada penelitian ini sasaran dalam pengisian kuesioner 
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adalah pengunjung PKOR Way Halim serta masyarakat yang berada pada 

Kelurahan Perumnas Way Halim dan masyarakat Kelurahan Way Halim 

Permai. 

 

b. Observasi Lapangan 

Observasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan yang kemudian dilakukan pencatatan secara sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang terjadi (Hadi, 1984). Objek penelitian 

yang akan diobservasi adalah lokasi eksisting PKOR Way Halim. 

Observasi lapangan meliputi pengamatan kondisi kelayakan sarana 

prasana, aksesibilitas, serta kondisi lingkungan yang kemudian akan 

didokumentasikan untuk kebutuhan penelitian. Perlengkapan yang 

dipergunakan dalam observasi lapangan adalah alat tulis, kamera dan 

kebutuhan data yang terkait dengan kebutuhan penelitian. Pada penelitian 

ini objek yang akan dilakukan observasi adalah fasilitas-fasilitas yang 

disediakan pada area PKOR Way Halim yang dapat mendukung 

peningkatan kualitas kinerja ruang publik. 

 

c. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2013) wawancara merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sasaran pihak yang akan 

diwawancarai pada penelitian ini meliputi Kepala Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bandar Lampung, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. 

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara kepada pihak 

instansi dengan bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam 

mengenai ruang publik di Kota Bandar Lampung, kondisi fasilitas PKOR 

Way Halim serta kondisi sosial dan ekonomi di kawasan penelitian. 

Sehingga sasaran pada penelitian ini dapat tercapai, yaitu mengetahui 

bagaimana perubahan yang terjadi sebelum dilakukan revitalisasi hingga 

dilakukannya revitalisasi pada PKOR Way Halim terhadap sosial dan 

ekonomi masyarakat pada kawasan penelitian. 
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B. Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder pada penelitian ini melalui studi literatur 

untuk mengkaji revitalisasi pada ruang publik Kota Bandar Lampung khususnya 

Pusat Kegiatan Olahraga dan Budaya (PKOR) Way Halim. Pengumpulan data 

sekunder melalui survei instansional dilakukan pada beberapa instansi terkait 

dengan penelitian di Kota Bandar Lampung, yaitu Dinas kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bandar Lampung serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Data yang 

akan dikumpulkan dengan metode ini adalah dokumen-dokumen resmi baik yang 

terpublikasikan secara luas maupun tidak dipublikasikan ke publik. Kebutuhan data 

sekunder yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel I. 1 Kebutuhan Data Penelitian 

No Data Sub. Data Sifat Data Sumber 

1. Bandar Lampung 

dalam Angka 

Data-data 

kependudukan 

Kecamatan Way 

Halim 

Kuantitatif 

BPS Kota Bandar 

Lampung 

2. RTRW (Rencana 

Tata Ruang 

Wilayah) Kota 

Bandar Lampung 
Kebijakan peraturan Kualitatif 

Bappeda Kota 

Bandar Lampung 3. RDTR (Rencana 

Detail Tata Ruang) 

Kota Bandar 

Lampung 

4. Shapefile Kota 

Bandar Lampung 

Peta dasar Kualitatif 
Bappeda Kota 

Bandar Lampung 
5. Shapefile 

Kecamatan dan 

Kelurahan Kota 

Bandar Lampung 

6. Jumlah Sarana dan 

Prasarana Pusat 

Kegiatan Olahraga 

dan Budaya 

(PKOR) Way 

Halim 

Jumlah sarana dan 

prasarana Pusat 

Kegiatan Olahraga 

dan Budaya Way 

Halim 

Kualitatif 

Dinas Pemuda dan 

Olahraga Provinsi 

Lampung 

Sumber: Peneliti, 2019 

 

1.7.2 Metoda Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan 

besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek 
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(Sugiyono, 2008). Sampel pada penelitian ini akan dibagi menjadi dua sasaran 

responden, yaitu responden yang akan berfokus kepada masyarakat yang ada di 

Kelurahan Perumnas Way Halim dan Kelurahan Way Halim Permai. Pada sasaran 

sampel pertama akan berfokus kepada pengunjung Pusat Kegiatan Olahraga dan 

Budaya (PKOR) Way Halim. Sedangkan sasaran sampel kedua akan berfokus 

kepada penduduk pada dua Kelurahan penelitian. 

 Berdasarkan data jumlah penduduk menurut Kelurahan di Kecamatan 

Way Halim tahun 2016, Kelurahan Perumnas Way Halim memiliki jumlah 

penduduk berjumlah 11.798 jiwa, dan jumlah penduduk Kelurahan Way Halim 

Permai berjumlah 9.692 jiwa (BPS Kota Bandar Lampung, 2018). Penentuan 

jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, dengan menggunakan total jumlah 

penduduk pada dua Kelurahan sebagai acuan perhitungan jumlah sampel. Sehingga, 

apabila dilakukan perhitungan dengan rumus Slovin akan mendapatkan hasil seperti 

berikut: 

 

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, yaitu:  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2 
 

 

Keterangan: 

 n = Ukuran sampel             

N = Ukuran populasi 

e = Batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

 

Berdasarkan rumus Slovin, sampel yang diambil untuk penelitian yaitu: 

𝑛 =  
21.490

1 + 21.490 . (0,1)²
 

𝑛 =  
21.490

215,9
 

𝑛 =  99,53 ≈ 100 

 

Sehingga sebanyak 100 sampel akan digunakan sebagai sampel untuk 

mencari sasaran kedua yaitu mengetahui pengaruh PKOR way Halim terhadap 

sosial dan ekonomi. Teknik pendekatan sampel menggunakan teknik sampling 

kuota, menurut Sugiyono (2001) yang menyatakan bahwa sampling kuota adalah 

teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu 
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sampai jumlah populasi tidak diperhitungkan akan tetapi diklasifikasikan dalam 

beberapa kelompok. Penentuan pembagian konsentrasi pertanyaan dibagi 

berdasarkan subjek sasaran responden untuk memfokusnya pertanyaan penelitian. 

Adapun klasifikasi penentuan masyarakat pada kawasan penelitian terdiri dari 

masyarakat pedagang, masyarakat yang tidak memiliki usaha pada kawasan 

penelitian, serta masyarakat pendatang yang menuju kawasan PKOR Way Halim. 

Dalam mengidentifikasi pengaruh sosial dan ekonomi masyarakat. Maka, 

akan difokuskan kepada masyarakat pedagang dan masyarakat yang bermukim 

pada kawasan penelitian dengan tidak memiliki usaha pada kawasan penelitian. 

Dalam melihat pengaruh sosial masyarakat, subjek yang akan menjadi responden 

pada penelitian ini adalah masyarakat yang tidak memiliki usaha pada sekitar 

kawasan penelitian. Sedangkan spek ekonomi akan ditujukan pada responden yang 

memiliki usaha (pedagang) pada kawasan penelitian. Sehingga dari 100 sampel 

penelitian, sebanyak 50 sampel akan dibagikan kepada pedagang atau masyarakat 

yang memiliki usaha pada kawasan penelitian dan sebanyak 50 sampel akan 

dibagikan kepada masyarakat biasa. 

Lima puluh sampel yang akan ditujukan bagi pedagang maupun 

masyarakat biasa kemudian dilakukan penyebaran sampel pada dua Kelurahan 

penelitian, yaitu pada Kelurahan Perumnas Way Halim dan Way Halim Permai. 

Dikarenakan jumlah penduduk yang ada pada Kelurahan Perumnas Way Halim 

lebih banyak, yaitu sebanyak 11.798 jiwa dan jumlah penduduk Kelurahan Way 

Halim Permai memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan 

Kelurahan Perumnas Way Halim yaitu sebanyak 9.692 jiwa. Sehingga, pembagian 

jumlah sampel bagi pedagang adalah sebanyak 30 sampel pada Kelurahan 

Perumnas Way Halim dan 20 sampel pada Kelurahan Way Halim Permai. Begitu 

pula dengan sampel untuk subjek masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan pada 

kawasan penelitian, yang mana 30 sampel untuk masyarakat Perumnas Way Halim 

dan 20 sampel untuk masyarakat Way Halim Permai. Berikut merupakan 

penggambaran teknik persebaran kuesioner berdasarkan klasifikasi untuk 

mengetahui pengaruh PKOR terhadap sosial dan ekonomi: 
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Sumber: Peneliti, 2019 

Gambar 1. 3 

Peta Persebaran Sampel
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Pada sasaran ketiga, sampel akan berfokus pada pengunjung Pusat 

Kegiatan Olahraga dan Budaya (PKOR) Way Halim. Dikarenakan jumlah 

pengunjung yang datang tidak diketahui pasti jumlah populasinya, maka sampel 

minimum yang dibutuhkan menggunakan formula Lemeshow (1997) dalam 

Sekarani (2016) untuk populasi yang tidak diketahui. Berikut merupakan formula 

Lemeshow: 

𝑛 =
𝑍2𝑥 𝑃 (1 − 𝑃)

𝑑2
 

 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

z = Skor z pada kepercayaan 95% = 1,96 

p = Maksimal estimasi = 0,5 

d = Alpha (0,10) atau sampling error = 10% 

 

Berdasarkan rumus diatas maka di dapatkan n adalah 96,04. Sehingga 

untuk mengidentifikasi sasaran ketiga akan menggunakan sampel sebanyak 97 

responden untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kondisi fisik PKOR 

Way Halim. Dikarenakan jumlah populasi pada pengunjung PKOR Way Halim 

tidak diketahui jumlahnya, maka teknik pendekatan sampel dilakukan 

menggunakan teknik sampling kuota, yang mana menurut Sugiyono (2001) 

sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah populasi tidak diperhitungkan akan 

tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. 

 

1.7.3 Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data akan dipaparkan mengenai metode analisis data 

dan tahapan dalam pengolahan data yang dilalakukan untuk memperoleh informasi. 

Dalam penelitian, tahapan analisis yang digunakan dapat dilihat pada gambar 

berikut: 
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Sumber: Peneliti, 2019 

Gambar 1. 4 

Kerangka Pikir Metodologi 
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A. Metode Analisis Data 

Metode analisis data akan memaparkan mengenai teknik analisis data yang 

digunakan untuk menganalisa informasi yang telah diperoleh. Metode analisis yang 

akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

1) Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa 

membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain. 

Sedangkan penelitian kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada 

filsafat positifisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesa yang 

telah ditetapkan (Sugiyono, 2012). 

Pada penelitian ini, teknik analisis statistik deskriptif digunakan untuk 

mengolah data yang telah didapatkan penelitian dari hasil kuesioner yang 

telah dibagikan ke masyarakat untuk mencapai sasaran pertama yaitu 

mendeskripsikan bagaimana kondisi eksisting PKOR Way Halim 

berdasarkan kondisi fisik maupun non fisik, mengetahui persepsi 

masyarakat terhadap pengaruh revitalisasi yang telah dilakukan di Pusat 

Kegiatan Olahraga dan Budaya (PKOR) Way Halim. Metode analisis ini 

akan digunakan juga pada sasaran penelitian ketiga yaitu mengetahui 

tingkat kepuasan pengunjung terhadap kondisi fisik PKOR Way Halim 

dalam meningkatkan kualitas sebagai ruang publik Kota Bandar Lampung. 

 

2) Metode Skoring 

Metode skoring digunakan dalam mencapai sasaran ketiga, yaitu untuk 

menentukan skor dalam mencari persepsi pengunjung terhadap kondisi 

fisik PKOR Way Halim setelah dilakukannya revitalisasi dalam 

meningkatkan kualitas sebagai ruang publik. Dalam menentukan skor akan 

dipergunakan skala ordinal, yang mana skala ordinal menurut Sarjono dan 

Julianita (2011) adalah skala yang menyatakan kategori sekaligus 

peringkat yang menunjukkan suatu urutan penilaian. Skala pengukuran 
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yang digunakan adalah skala likert, yaitu untuk mengukur sikap, pendapat, 

persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial 

(Juliandi, 2013). Data diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para 

responden, data kualitatif diubah menjadi data kuantitatif dengan 

memberikan skor masing-masing jawaban dengan skala likert 1 sampai 5 

seperti yang dikemukakan Sugiyono (2002). Berikut adalah kelima 

alternatif jawaban beserta skor penilaiannya: 

 
Tabel I. 2 Tingkat Indikator dengan Skala Likert 

No. Keterangan Skor 

1 Sangat Puas (SP) 5 

2 Puas (P) 4 

3 Cukup Puas (CP) 3 

4 Tidak Puas (TP) 2 

5 Sangat Tidak Puas (STP) 1 

Sumber: Sugiyono, 2019 

 

 Berdasarkan alternatif pilihan pada tabel I.2, dapat dilihat bahwa terdapat 5 

skala penilaian yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan penilaian. 

Selanjutnya akan ditentukan nilai dari tiap kategori, yang mana terlebih dahulu 

harus mengetahui skor maksimal faktor dan indikator penilaian skor persepsi 

pengunjung terhadap PKOR Way Halim. Adapun skor maksimal yang akan 

digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
Tabel I. 3 Penentuan Skor Persepsi Pengunjung terhadap Pusat Kegiatan Olahraga 

dan Budaya Sebagai Ruang Terbuka Publik 

No Faktor 
Jumlah 

Indikator 

Jumlah 

Responden 

Skor 

Maksimal 

per 

Indikator 

Skor 

Maksinal 

Seluruh 

Indikator 

Skor 

Maksimal 

Faktor 

= nilai 

max. skala 

x jumlah 

responden) 

= nilai 

max. per 

indikator x 

jumlah 

indikator 

= jumlah 

indikator/total 

indikator x 

skor max. 

seluruh 

indikator 

1 Kenyamanan 9 97 485 4365 1636,8 

2 Aksesibilitas 8 97 485 3880 1293,3 

3 Ketampakan 4 97 485 1940 323,3 

4 Keamanan 3 97 485 1455 181,8 

 Skor Total Maksimal 11640 3435 

Sumber: Peneliti, 2019 
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Tabel I. 4 Klasifikasi Berdasarkan Faktor Persepsi Pengunjung terhadap Pusat 

Kegiatan Olahraga dan Budaya Sebagai Ruang Terbuka Publik 

Rentang Nilai Keterangan 

0-687 Sangat tidak puas 

688-1374 Tidak puas 

1375-2061 Cukup puas 

2062-2748 Puas 

2749-3435 Sangat Puas 
Sumber: Peneliti, 2019 

Berdasarkan hasil nilai maksimal per indikator, berikut kategori dan 

penilaian persepsi pengunjung terhadap PKOR Way Halim: 

 
Tabel I. 5 Klasifikasi Berdasarkan Indikator Persepsi Pengunjung terhadap Pusat 

Kegiatan Olahraga dan Budaya Sebagai Ruang Terbuka Publik 

Rentang Nilai Keterangan 

0-96 Sangat tidak puas 

97-193 Tidak puas 

194-290 Cukup puas 

291-387 Puas 

388-485 Sangat Puas 
Sumber: Peneliti, 2019 

 

 

B. Tahapan Analisis Data   

Tahapan analisis data memaparkan mengenai tahapan kerangka analisis 

yang digunakan dalam penelitian. Berikut ini merupakan tahapan data yang 

dilakukan: 

1) Analisis kondisi karakteristik kawasan Pusat Kegiatan Olahraga dan 

Budaya (PKOR) Way Halim melalui kondisi eksisting fisik dan non fisik. 

Untuk mengetahui kondisi non fisik dilihat berdasarkan sosial dan 

ekonomi masyarakat yang berada pada kawasan PKOR Way Halim 

dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mendapatkan persepsi 

masyarakat. Sedangkan untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik 

diperoleh melalui observasi langsung oleh peneliti untuk mengetahui 

bagaimana kondisi fisik PKOR Way Halim. Pada analisis kondisi fisik 

PKOR Way Halim metode pengambilan data yang dilakukan adalah survei 

lapangan atau observasi PKOR Way Halim dengan mengacu kepada 

indikator ruang publik yang telah dilakukan sintesa variabel oleh peneliti. 
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Selanjutnya pada sasaran ini akan dilakukan pengolahan data 

menggunakan metode analisis deskriptif. 

 

2) Analisis pengaruh revitalisasi Pusat Kegiatan Olahraga dan Budaya 

(PKOR) Way Halim berdasarkan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh yang terjadi setelah dilakukannya 

revitalisasi digunakan menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari 

pertanyaan kuesioner untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat. 

Setelah mendapatkan informasi mengenai persepsi masyarakat maka 

selanjutnya dilakukan pengolahan menggunakan metode analisis 

deskriptif kuantitatif untuk mengetahui bagaimana perubahan 

perekonomian masyarakat setelah dilakukannya revitalisasi. 

 

3) Analisis persepsi masyarakat terhadap revitalisasi Pusat Kegiatan 

Olahraga dan Budaya (PKOR) Way Halim melalui faktor-faktor 

peningkatan kualitas ruang publik. Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kualitas revitalisasi 

PKOR Way Halim setelah dilakukan revitalisasi dengan menggunakan 

metode analisis diskriptif kuantitatif, metode analisis faktor, serta studi 

literatur. Adapun kriteria dan indikator yang digunakan dalam penelitian 

berdasarkan hasil sintesa variabel adalah sebagai berikut: 

 
Tabel I. 6 Kriteria dan Indikator Peningkatan Kualitas Ruang Publik 

Kriteria Indikator 

Kenyamanan 

Memiliki fasilitas, baik aktifitas aktif maupun pasif 
Ketersediaan tempat duduk 
Tempat penjual makan/minum 
Terdapat pencahayaan/lampu penerangan 
Terdapat pohon peneduh atau shelter 

Pedestrian 
Terdapat tempat sampah untuk menjaga kebersihan jalur 

pedestrian  

Kondisi air kamar mandi yang bersih 

Adanya kenyamanan fisik (tidak terganggu dalam 

beraktivitas, kebebasan dalam penggunaan ruang) 

Kenyamanan psikologis (rasa aman dari lingkungan 

sekitar, terlindungi dari iklim yang menggangu) 

Aksesibilitas / 

Pencapaian 

Memiliki akses visual yang baik 

Jalur masuk kedalam kawasan mudah ditemui dan harus 

mampu memudahkan pengguna memasuki kawasan  
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Kriteria Indikator 
Aktifitas didalam kawasan harus dipisahkan satu dengan 

yang lainnya berdasarkan sub ruang yang ada untuk 

menghindari konflik pengguna ruang  

Harus terdapat penghubung (akses) antara sub ruang yang 

satu dengan yang lainnya. 

Terdapat signage, berupa tanda-tanda  

Terdapat halte bus 

Mudah dimasuki secara fisik (memiliki aksesibilitas fisik) 

Mudah terlihat secara visual (memiliki aksesibilitas visual) 

Memiliki aksesibilitas psikologis (terbuka terhadap semua 

jenis pengguna) 

Ketampakan 

Memiliki elemen-elemen yang menarik secara visual 

Miliki citra dan identitas yang spesifik 

Memiliki ruang yang di jadikan pusat aktifitas pengguna 

dan mudah terlihat dari lingkungan 

Memiliki komponen-komponen alamiah dan buatan yang 

indah, beragam, menarik, serta mampu memberikan 

nuansa estetis pada kawasan 

Memiliki karakter arsitektur dan lingkungan bangunan 

yang menyenangkan 

Keamanan 

Mudah dilihat dari lingkungan sekitar 

Tidak ada aktivitas yang membahayakan seperti kejahatan, 

vandalisme 

Keterjangkauan fasilitas umum pelayanan darurat (seperti 

dekat dengan pos polisi, pemadam kebakaran, dan 

sebagainya) 
Sumber: Peneliti, 2019 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, dengan 

pembagian sebagai berikut: 

 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab pertama akan memaparkan mengenai hal yang mendasari dari 

penulisan penelitian, latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan, sasaran, 

manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka pikir, metodologi penelitian, 

dan sistematika penulisan penelitian. 

 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bab kedua akan memaparkan mengenai teori-teori dasar dan 

perkembangan fenomena yang digunakan dalam penelitian. Adapun hal yang akan 

dibahas dalam pada bagian ini adalah tinjauan teoritis terhadap persepsi 

masyarakat, revitalisasi kawasan, ruang terbuka, ruang terbuka non hijau, serta 

kajian mengenai ruang publik. 
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BAB III Gambaran Umum Wilayah Studi 

Pada bab ketiga akan akan memaparkan mengenai gambaran umum Kota 

Bandar Lampung, Kecamatan Way Halim, dan gambaran umum mengenai Pusat 

Kegiatan Olahraga dan Budaya (PKOR) Way Halim Kota Bandar Lampung. 

 

BAB IV Analisis 

Pada bab keempat akan memaparkan mengenai kondisi karakteristik 

kawasan Pusat Kegiatan Olahraga dan Budaya (PKOR), identifikasi pengaruh 

PKOR berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta identifikasi 

tingkat kepuasan pengunjung terhadap revitalisasi PKOR setelah dilakukannya 

revitalisasi. 

 

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi 

Pada bab kelima akan memaparkan mengenai kesimpulan serta 

rekomendasi yang didapatkan dari hasil survei dan analisis penelitian yang telah 

dilakukan mengenai persepsi masyarakat terhadap revitalisasi Pusat Kegiatan 

Olahraga dan Budaya (PKOR) Way Halim sebagai ruang publik Kota Bandar 

Lampung.  


