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I. BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Urbanisasi kian menjadi fenomena dunia yang meresahkan, khususnya 

fenomena pertambahan penduduk pada suatu wilayah perkotaan (Goede, 1983). 

Dari waktu ke waktu dampak negatif dari urbanisasi pun semakin nampak, salah 

satunya kualitas hidup masyarakat perkotaan yang menurun akibat kualitas 

lingkungan perkotaan yang terdegradasi. Dalam The Sustainable Development 

Goals Report yang dikeluarkan di New York tahun 2018 disebutkan bahwa 9 dari 

10 masyarakat perkotaan di dunia terpapar dampak negatif dari rendahnya kualitas 

lingkungan perkotaan seperti polusi udara yang membahayakan. Kondisi 

perkotaan yang sesak akan polusi mengakibatkan berbagai gejala negatif 

psikologis antara lain depresi, gangguan kecemasan, psikosis, kesehatan mental di 

masa kecil, kesehatan mental pada orang tua, hingga memicu upaya bunuh diri 

(Carmona, Place Value, 2019). Nyatanya, kualitas lingkungan perkotaan yang 

terus terdegradasi tidak menyurutkan minat masyarakat desa untuk pindah ke kota 

akibat perbedaan pendapatan di wilayah perdesaan dan perkotaan yang menjadi 

faktor dominannya (Gilbert & Gugler, 1996). 

Hingga tahun 2017, masyarakat yang tinggal di perkotaan dunia mencapai 

angka 54,83%, sedangkan di Indonesia angkanya mencapai 54,66% (UN World 

Urbanization Prospects, 2018). Mengingat angka yang terus meningkat setiap 

tahunnya, maka mengkhawatirkan jika peningkatan tersebut tidak diiringi oleh 

pengelolaan kota yang mampu menghadapi pertumbuhan masyarakat perkotaan 

tersebut. Apabila kota tidak siap menghadapi derasnya perpindahan masyarakat ke 

kota maka salah satu akibatnya adalah timbulnya urban sprawl yang akan 

meningkatkan kebutuhan lahan untuk permukiman dan mempersempit 

ketersediaan lahan untuk fasilitas pendukung perkotaan seperti taman dan fasilitas 

publik lainnya. Sehingga apabila masalah ini tidak teratasi, degradasi lingkungan 

yang terjadi dapat menjadi ancaman signifikan bagi kesehatan manusia 

(Remoundou & Koundouri, 2009). Oleh karena itu, mewujudkan kota yang dapat 
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menyerap berbagai gangguan akibat urbanisasi perlu menjadi perhatian bersama, 

khususnya bagi para perencana.  

Seiring dengan timbulnya berbagai masalah akibat urbanisasi, pada tahun 

2015 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan salah satu solusi 

mewujudkan bumi yang lebih baik dan sejahtera yang kita kenal dengan 

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB). Sejak 2015, TPB telah memberikan banyak peningkatan positif yang 

signifikan terhadap berbagai masalah dunia yang menjadi fokus di 17 tujuan TPB 

yang dipecah menjadi 169 target. Peningkatan positif tersebut bisa terjadi karena 

adanya penyelarasan TPB dengan rencana pembangunan masing-masing negara 

yang tergabung dalam PBB. Indonesia sendiri telah meratifikasi TPB melalui 

Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam 

pelaksanaan pencapaian TPB. Dari ke-17 tujuan TPB, terdapat 2 tujuan yang 

strategis untuk diselaraskan dalam mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat 

akibat urbanisasi yang mendegradasi kualitas lingkungan perkotaan, yaitu tujuan 

ke-3 good health and  well-being (kesehatan yang baik dan kesejahteraan) dan 

tujuan ke-11 sustainable cities and communities (kota dan komunitas yang 

berkelanjutan). Penyelarasan kedua tujuan ini adalah dengan menciptakan suatu 

konsep kota berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya 

melalui penyediaan fasilitas perkotaan yang lengkap dan berkelanjutan. Konsep 

kota berkelanjutan tersebut dikenal dengan nama livable city.  

Livable city atau kota layak huni adalah suatu sistem perkotaan yang 

mampu mempengaruhi kondisi fisik, sosial, dan kesejahteraan mental, dan 

perkembangan individu penduduknya (Timmer, V. dan Seymoar, N., 2003). Di 

Indonesia, penilaian kota layak huni dilakukan oleh Ikatan Asosiasi Perencana 

(IAP) melalui Most Livable City Index (MLCI) yang dilakukan di kota-kota besar 

Indonesia setiap 2 tahun sekali sejak 2009. Dalam laporan tersebut, kota yang 

memiliki indeks kelayakhunian tertinggi di tahun 2017 adalah Kota Solo (66,9), 

kota dengan indeks sedang adalah Kota Bandung (63,6), dan Kota Bandar 

Lampung (56,4) sebagai kota dengan indeks terendah ke-2 dari 26 kota di 

Indonesia (Dimastanto & et. al., 2017). MLCI sendiri merupakan pemeringkatan 
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yang berbasis pada persepsi warga kota mengenai kepuasan mereka terhadap 28 

fasilitas perkotaan yang menjadi aspek penilaian MLCI di setiap kota yang dinilai. 

Sebagai kota dengan indeks kelayakhunian rendah, penting bagi Kota Bandar 

Lampung untuk meningkatkan kualitas fasilitas perkotaan yang berhubungan 

dengan aspek kelayakhunian karena rendahnya indeks mengindikasikan 

rendahnya kepuasan masyarakat terhadap fasilitas kota yang menjadi aspek 

penilaian layak huni. Padahal salah satu dimensi perwujudan indeks layak huni 

adalah meningkatkan kesejahteraan subyektif masyarakat (OECD Better Life 

Initiative, 2019). Hasil survei MLCI terhadap Kota Bandar Lampung 

menunjukkan bahwa dua aspek kelayakhunian terendah di kota ini adalah fasilitas 

pejalan kaki (36) dan fasilitas taman kota (43) yang notabene kedua aspek ini 

merupakan komponen dari ruang terbuka publik. Selain terendah, bagi Kota 

Bandar Lampung sendiri  kedua aspek ruang terbuka publik tersebut memiliki 

nilai indeks di bawah garis rata-rata nasional; fasilitas pejalan kaki (53) dan 

fasilitas taman kota (65).  

Bersamaan dengan hal tersebut, dalam konteks keruangan kualitas suatu 

tempat dapat memberikan manfaat positif pada kesehatan salah satunya 

peningkatan kualitas hidup seperti peningkatan well-being (kesejahteraan) dan 

kepuasan emosional, kebahagiaan yang lebih besar, berkurangnya rasa takut dan 

tingkat energi yang lebih tinggi (Carmona, 2019). Maka, semakin tinggi kualitas 

suatu ruang akan meningkatkan manfaat-manfaat positif yang ditimbulkan 

tersebut. Namun kenyataannya, penyediaan dari ruang terbuka publik (RTP) saat 

ini lebih difokuskan kepada pemenuhan standar yang ditetapkan berdasarkan 

aturan-aturan yang ada, seperti pemenuhan kuantitas dan kualitas dalam rangka 

pemenuhan undang-undang di lingkup penataan ruang saja. Padahal salah satu 

tolak ukur bagi kota-kota yang dianggap memenuhi kriteria kota yang 

berkelanjutan adalah tercapainya tingkat kesejahteraan warganya yang diukur dari 

indeks layak huni kotanya. Namun nyatanya, upaya-upaya yang mengarah pada 

perwujudan RTP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih belum 

mendapat perhatian penuh saat ini. 

Konsep kesejahteraan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kesejahteraan 

psikologi dan kesejahteraaan subyektif. Kesejahteraan subyektif sendiri, 
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dijelaskan oleh Diener (dalam 

Diener, et al., 2016), adalah suatu 

istilah umum yang mencakup 

berbagai konsep yang terkait pada 

bagaimana seseorang mengevaluasi 

hidup maupun pengalaman 

emosionalnya seperti, kepuasan, 

pengaruh positif, dan rendahnya 

pengaruh negatif. Evaluasi tersebut 

dilihat dari cara seseorang melihat 

keadaan dirinya sendiri pada potret 

waktu tertentu dengan 

memperhatikan pengaruh 

lingkungannya, sehingga penilaian setiap orang akan kesejahteraan subyektifnya 

akan berbeda satu sama lain bergantung dengan perasaan yang dialaminya secara 

pribadi. Disamping itu, dari segi keruangan kualitas ruang dinilai dapat 

mempengaruhi kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat (Carmona, 

2019), sehingga apabila kualitas suatu ruang baik maka akan menambah nilai dari 

tempat tersebut yang secara langsung dapat meningkatkan manfaat ruang tersebut 

bagi kehidupan masyarakat. 

Tidak bisa dipungkiri arus urbanisasi yang deras terus mendegradasi 

kualitas lingkungan perkotaan dunia yang mempengaruhi kehidupan masyarakat 

kota. Tren kehidupan perkotaan yang cepat, padat, bising, sesak akan polusi, 

maupun kondisi transportasi yang tidak terduga menuntut penduduk kota harus 

mampu beradaptasi dengan kondisi perkotaan yang berubah-ubah setiap harinya. 

Kondisi tersebut menyebabkan kehidupan perkotaan memberikan trade-off yang 

mahal karena menyebabkan peningkatan stres pada masyarakat (Ellison & 

Maynard, 1992). Buruknya lagi, hal ini masih tabu di mata masyarakat sehingga 

mereka tidak sadar sedang menjalani kehidupan yang penuh tekanan secara 

mental setiap harinya. Padahal menurut Nezlek, et all (dalam Manita et al., 2019), 

kesejahteraan secara signifikan berhubungan dengan stres harian (daily stress), 

yaitu kesejahteraan individu menjadi lebih tinggi ketika individu merasa tidak 

Gambar I-1. Kualitas dan Nilai 

Mempengaruhi Kesehatan, Sosial, 

Ekonomi, dan Lingkungan 

Sumber: matthew-carmona.com 
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stres. Pernyataan tersebut berbanding lurus dengan peran kota layak huni yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui penyediaan fasilitas-fasilitas 

perkotaan. Hal tersebut ditujukan sebagai respons terhadap transisi generasi baby 

boomers ke Generasi Milenial (populasi berusia 1980-1999) yang kini 

mendominasi populasi dunia. Secara global, Generasi Milenial memiliki tingkat 

stres dan pesimistis yang tinggi akan hidupnya (workhealthlife). Bahkan di tengah 

ekspansi ekonomi global yang menciptakan peluang ekonomi yang luas, Generasi 

Milenial dan Generasi Z mengalami pesimisme dalam hidupnya (Deloitte, 2019). 

Bila masalah masyarakat perkotaan di atas tidak ditangani, maka dapat 

mempengaruhi  kesehatan, pendapatan, dan perilaku sosial masyarakat perkotaan 

yang berujung pada kondisi masyarakat yang tidak mampu berfungsi secara 

optimal (De Neve et al., 2013). Belum lagi pandemi virus Covid-19 yang sedang 

melanda dunia menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga menyebabkan 

kekhawatiran berlebih dan berujung pada situasi yang mengharuskan masyarakat 

untuk diam di rumah. Oleh sebab itu, stigma penyediaan fasilitas kota harus 

diorientasikan pada upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya demi 

mencegah kondisi masyarakat yang tidak sejahtera karena akan dapat berdampak 

pada banyak aspek seperti ekonomi dan kebijakan publik (Adler & Seligman, 

2016).  

Uraian di atas menjadikan konsep kota layak huni sebagai konsep 

pengembangan kota yang penting untuk menjadi fokus penelitian terutama yang 

berkaitan dengan manfaat ruang terbuka publik terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Kualitas hidup yang dimaksud adalah yang mengacu 

pada kesehatan subyektif (pengaruh positif dan negatif) yang berperan penting 

dalam menggambarkan kualitas hidup (Skevington & Böhnke, 2018). Pada 

penelitian ini dikaji manfaat yang timbul dari ruang terbuka publik yang memiliki 

hubungan dengan kesejahteraan subyektif untuk mendefinisikan manfaat-manfaat 

dari ruang terbuka publik terhadap kesejahteraan subyektif sebagai upaya 

mencegah peningkatan kondisi stres di masyarakat di masa mendatang. 

Diharapkan temuan dari penelitian ini dapat menjadi saran bagi pemerintah untuk 

mengembangkan ruang terbuka publik di kotanya dengan lebih baik lagi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, telah diuraikan mengenai upaya-upaya 

untuk tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat kota melalui pembangunan kota 

yang berkelanjutan yaitu dengan menerapkan konsep kota layak huni (livable 

city). Oleh karena itu, diperlukan penyediaan berbagai  fasilitas perkotaan agar 

suatu kota dapat disebut sebagai kota layak huni. Fasilitas perkotaan dalam 

penelitian ini berfokus pada penyediaan ruang terbuka publik (RTP) berupa ruang 

terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non-hijau (RTNH) untuk menunjang 

upaya meningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsep kesejahteraan pada 

dasarnya terdiri dari kesejahteraan psikologis (psychological well-being) dan 

kesejahteraan  subjektif (subjective well-being) yang menjadi tolak ukur penilaian 

kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan psikologis atau dikenal dengan 

kesejahteraan subyektif merupakan penilaian yang bersifat baku seperti mengukur 

kondisi ekonomi, kesehatan jasmani, integritas, pendidikan, dan partisipasi di 

masyarakat (Western & Tomaszewski, 2016). Sedangkan kesejahteraan subyektif 

mengacu pada cara individu mengevaluasi dirinya sendiri (Diener, et al., 2016). 

Salah satu penelitian dasar yang perlu dilakukan untuk merespons uraian 

masalah pada bagian sebelumnya adalah dengan mengetahui persepsi masyarakat 

terhadap manfaat dari fasilitas perkotaan yang dalam hal ini ruang terbuka publik 

terhadap peningkatan kualitas hidup khususnya pada kesejahteraan subyektif. 

Menurut KBBI, persepsi merupakan  proses seseorang mengetahui beberapa hal 

melalui pancaindranya, sehingga kemampuan seseorang untuk mengenali, 

menggambarkan dan menilai dalam setiap individu akan berbeda-beda dalam cara 

penglihatannya karena dipengaruhi tingkat pendidikan, gender, usia, dan 

sebagainya. Ruang terbuka publik sendiri memiliki beberapa manfaat seperti, 

manfaat ekologis, sosial dan budaya, ekonomi, estetika, rekreasi, dan olahraga. 

Namun tidak semua dari manfaat tersebut bersinggungan langsung dengan 

kesejahteraan subyektif, maka penelitian ini menjadi penting karena belum adanya 

penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan 

subyektif yang timbul dari persepsi masyarakat akan manfaat ruang terbuka 

publik. Maka perlu dilakukan penelitian ini untuk melihat manfaat ruang terbuka 

publik di Kota Bandar Lampung terhadap kesejahteraan subyektif dengan 
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pertanyaan penelitian, “Bagaimana manfaat ruang terbuka publik di pusat 

Kota Bandar Lampung terhadap kesejahteraan subyektif pengunjungnya”. 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan latar belakang yang telah diurakan di atas, maka dinyatakan 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji manfaat ruang terbuka publik 

di pusat Kota Bandar Lampung terhadap kesejahteraan subyektif 

pengunjungnya. Adapun sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan ini 

yaitu: 

1. Konsepsi manfaat ruang terbuka publik terhadap kesejahteraan 

subyektif dalam kerangka mewujudkan kota layak huni 

2. Kualitas ruang terbuka publik di pusat kota bandar lampung 

3. Manfaat ruang terbuka publik terhadap kesejahteraan subyektif 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebesar-besarnya secara 

akademis dan praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagi akademis, dapat memberikan pemahaman dan sudut pandang 

yang baru akan manfaat dari ruang terbuka publik. Selain itu juga 

dapat menjadi pemicu penyusunan penelitian lebih mendalam terkait 

manfaat ruang terbuka publik terhadap kesehatan mental masyarakat. 

2. Dalam konteks praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

rekomendasi bagi pemerintah Kota Bandar Lampung maupun Provinsi 

Lampung dalam merencanakan ruang terbuka publik yang dapat 

memberikan manfaat signifikan kepada masyarakat. 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang digunakan dari penelitian ini terdiri dari ruang 

lingkup wilayah dan ruang lingkup material.  
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1.5.1 Ruang Lingkup Materi 

Lingkup materi penelitian ini dirumuskan dari pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan tujuan yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah tujuan ke-3 dan ke-11.  Tujuan ke-3 yaitu Good Health and 

Well-Being membahas tentang peran TPB dalam meningkatkan kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat dunia, sedangkan pada tujuan ke-11 yaitu Sustainable 

Cities and Communities membahas tentang peran TPB dalam mewujudkan kota 

yang berkelanjutan. Pada tujuan ke-3 fokus penelitian adalah peningkatan 

kesejahteraan yang definisinya multidimensi. Secara umum, kesejahteraan atau 

well-being menjadi dua yaitu psychological well-being atau kesejahteraan 

psikologis dan subjective-well being atau kesejahteraan subyektif (Tov, 2018). 

Dalam penelitian ini dibatasi pembahasannya dalam peningkatan kesejahteraan 

subyektif khususnya pada penilaian afektifnya. 

Pada tujuan ke-11 fokus penelitian adalah menciptakan kota yang 

berkelanjutan. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang memperhatikan 3 pilar 

utama pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kota 

yang berkelanjutan memiliki cukup banyak konsep salah satunya konsep kota 

layak huni yang menjadi fokus penelitian ini. Kota layak huni berfokus pada 

penyediaan pelayanan dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan kondisi lingkungan perkotaan (Yadav & Patel, 2015). Kualitas hidup di 

penelitian ini mengacu pada kesehatan subyektif yang berperan penting dalam 

menggambarkan kualitas hidup (Skevington & Böhnke, 2018). Kesejahteraan 

subyektif sendiri merupakan payung besar dari 3 penilaian terhadap pengalaman 

afektif dan kognitif seseorang yaitu, life satisfaction atau kepuasan terhadap yang 

bersifat kognitif, dan positive & negative affect atau pengaruh positif dari 

hubungan sosial dan pengaruh negatif dari konflik sosial yang bersifat afektif 

(Diener, et al., 2016). Dalam penelitian ini, penilaian kesejahteraan subyektif 

berfokus pada penilaian afektif menimbang penilaian kognitif memerlukan 

pendalaman materi yang terlalu dalam ke penilain kepuasan hidup seseorang 

terhadap kondisi ideal yang diharapkan (Tov, 2018). 
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Gambar I-2. Kerangka Ruang Lingkup Materi 
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Pada diagram alir di atas, dijabarkan tentang lingkup materi penelitian ini 

pada kerangka besarnya. Kerangka besar penelitian ini adalah pada lingkup tujuan 

TPB ke-3 yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan 

masyarakat, sedangkan tujuan TPB ke-11 berfokus pada perwujudan kota yang 

berkelanjutan. Kota berkelanjutan yang dibahas adalah konsep kota layak huni 

dengan penyediaan ruang terbuka publik sebagai fokus penelitian. Ruang terbuka 

publik terdiri dari dua jenis, yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang 

Terbuka Non-Hijau (RTNH). Tipologi RTH yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah taman kota yang dikarenakan skala pelayanannya yang berskala kota 

sehingga cakupan pengunjungnya pun berskala kota. Sedangkan tipologi RTNH 

yang diangkat dalam penelitian ini berupa ruang terbuka perkerasan berupa jalan 

utama yang pada hari tertentu beralih fungsi menjadi tempat rekreasi dengan skala 

kota. Tipe tersebut dipilih dengan alasan serupa dengan taman kota yaitu karena 

berskala pelayanan kota sehingga cakupan pengunjungnya berskala kota juga. 

Peningkatan kesehatan dan kesejahteraan pada tujuan ke-3 TPB berfokus 

pada peningkatan kesejahteraan subyektif (subjective well-being) pada penilaian 

manfaat positif dan negatif. Pengaruh positif terdiri dari 8 penilaian yaitu interaksi 

sosial, gembira tenang, inklisif, aman, bangga, kepuasan hidup, dan rekreasi. 

Pengaruh negatif terdiri dari 4 penilaian yaitu stres, marah, cemas, dan gelisah. 

Sehingga penelitian ini mengerucut pada mengkaji manfaat ruang terbuka publik 

terhadap kesejahteraan subyektif dengan 12 penilaian di atas. Nilai manfaat 

didapatkan dari kecenderungan nilai yang didapatkan dari hasil kuisioner para 

responden. Selanjutnya, pengambilan nilai tersebut akan sekaligus diperjelas 

alasan pemilihannya melalui wawancara tidak terstruktur yang diajukan kepada 

responden saat berada di ruang terbuka publik. Sehingga didapatkan data 

kuantitatif dan kualitatif pada waktu yang bersamaan. 

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah di Kota Bandar Lampung 

sebagai kota dengan indeks layak huni terendah kedua di Indonesia. Lokasi 

penelitian akan dilakukan di pusat kota menimbang pusat kota memiliki sarana 

dan prasarana yang paling lengkap dibanding kawasan non-pusat kota karena 
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terdapat fasilitas dengan tingkat pelayanan kota. Pada RTRW Kota Bandar 

Lampung tahun 2011-2030 disebutkan bahwa pusat Kota Bandar Lampung berada 

di PPK Tanjung Karang yang berada di sekitar Tanjung Karang Pusat yang 

berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, kesehatan, simpul transportasi darat 

yang terdapat landmark Kota Bandar Lampung yaitu Tugu Adipura atau yang 

lebih dikenal dengan Bundaran Gajah.  PPK Tanjung Karang meliputi BWK A 

Kota Bandar Lampung yang terdapat Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan 

Kecamatan Enggal yang berfungsi sebagai pusat pelayanan primer (regional) dan 

pusat distribusi koleksi barang dan jasa (Lampost.co, 2018).  

Di BWK A terdapat dua jenis ruang terbuka publik yang telah ditetapkan 

di RTRW Kota Bandar Lampung 2011-2030 yaitu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

di Taman Gajah Kecamatan Enggal dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) 

tepatnya di jaringan jalan utama kota yang memberlakukan kawasan bebas 

kendaraan bermotor pada hari Minggu di pukul 6 pagi hingga 9 pagi, yaitu 

kawasan car free day Bundaran Gajah. Pengambilan sampel di kedua titik ini 

dimaksudkan untuk melihat perbedaan hasil penelitian yang mungkin timbul 

antara kedua jenis dari ruang terbuka publik. 

1.6 Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir menjelaskan alur pembahasan latar belakang penelitian 

ini yang digambarkan sebagai berikut,  
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Gambar I-3. Kerangka Pikir Penelitian  

 

 

 

 

 

Sumber : Peneliti, 2020 
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1.7 Metodologi Penelitian 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang pelaksanaan penelitian yang 

terbagi menjadi tahapan penelitian dan metodologi penelitian yang terbagi 

menjadi metodologi pengumpulan data dan metodologi pengolahan data. 

Penelitian ini berangkat dari sesuatu yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan 

ke sesuatu yang khusus, penalaran tersebut disebut dengan penalaran deduktif 

(Sudaryono, 2019). Pada penelitian ini dibahas tentang manfaat dari ruang terbuka 

publik terhadap kesejahteraan subyektif yang dirincikan ke beberapa variabel 

sehingga temuan tersebut dapat diidentifikasi kembali di lapangan untuk menarik 

suatu kesimpulan baru atas penelitian yang dilakukan. 

Berdasarkan dari tingkat eksplanasinya, penelitian dibagi menjadi tiga 

yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 

satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2003). Secara kedalaman 

analisis data, penelitian dibagi menjadi tiga yaitu deskriptif, ekploratori, dan 

eksplanatori. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatori yang menguji 

hipotesa dengan memperhatikan sebab akibat yang di timbulkan serta hubungan 

antara variabel di dalam penelitian tersebut (Pirmanto, 2016). Sebab akibat yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah terkait dengan kualitas dari ruang terbuka 

publik terhadap kesejahteraan subyektif pengunjungnya. 

1.7.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data untuk mencapai masing-masing sasaran pada 

penelitian ini bersumber dari data primer (langsung) dan data sekunder (tidak 

langsung). 

 

A. Data Primer 

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber aslinya. Data primer dibutuhkan dalam mencapai penelitian ini untuk 

mencapai semua sasaran penelitian yang nantinya akan dianalisis dengan 
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metodenya masing-masing. Dalam pengumpulan data primer ini instrumen 

pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner dan observasi. 

 

a. Kuisioner 

Menurut Kusumah [2011:78], kuisioner adalah daftar pertanyaan tertulis 

yang diberikan kepada subjek yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan peneliti, sehingga teknik ini tidak memerlukan tanya-jawab secara 

langsung antar peneliti dan responden. Alasan penggunaan metode ini karena 

pembahasan penelitian ini merupakan suatu bahasan yang baru di masyarakat, 

sehingga diperlukan peran peneliti untuk membantu responden mengisi daftar 

pertanyaan agar data yang didapat mampu menggambarkan kondisi responden 

pada potret waktu yang dikehendaki. Agar penilaian responden dapat 

diterjemahkan lebih mendalam, maka kuisioner akan dilakukan secara tertutup. 

Kuisioner tertutup berisikan pertanyaan disertai dengan pilihan jawaban yang 

telah disusun secara berstruktur dan memiliki alternatif jawaban dengan skala 

pengukuran tertentu yang tinggal dipilih oleh responden dengan tujuan untuk 

mendapatkan jawaban berupa persepsi masyarakat atas perasaannya sendiri 

terhadap ruang terbuk publik.  

Oleh karena kuisioner tertutup akan berisikan daftar pertanyaan dengan 

alternatif jawaban yang berskala, skala pengukuran yang akan digunakan adalah 

skala ordinal yaitu skala yang digunakan untuk mengurutkan jawaban responden 

sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya (Kusaeri & Supranoto, 2012 dalam 

Sudaryono, 2019). Tipe skala pengukuruan yang akan digunakan adalah Skala 

Likert (Likert Scale) yaitu skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2013:132). Dengan skala likert ini, responden diminta melengkapi 

kuesioner yang menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap pertanyaan yang 

diajukan dengan skala dari angka ‘1’-‘5’. Pertanyaan atau pernyataan yang 

digunakan dalam penelitian ini biasanya disebut dengan variabel penelitian yang 

telah ditetapkan dari hasil sintesis variabel yang telah dijabarkan pada bab 

sebelumnya. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengambilan data dengan langsung bertanya 

kepada responden. Responden di penelitian ini dianggap seseorang yang dapat 

memberikan deskripsi mendetail tentang pikiran, perasaan, dan kegiatannya dan 

mungkin lebih baik daripada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, teknik 

wawancara adalah teknik  yang paling umum digunakan bahkan bisa disebut 

teknik pengumpulan data utama. Wawancara dilakukan ketika peneliti ingin 

menggali lebih dalam mengenai sikap, keyakinan perilaku, atau pengalaman dari 

responden terhadap fenomena sosial (Bastian et al., 2018).  

Pada umumnya wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara 

terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur semua pertanyaan 

telah dirumuskan dengan cermat dan dituliskan dalam daftar pertanyaan. Jawaban 

pertanyaan serta alternatif jawaban telah ditetapkan oleh peneliti. Sedangkan 

wawancara tidak terstruktur lebih mengacu pada suasana yang informal stres 

responden diberi kesempatan untuk berbicara sesukanya namun tetap terikat 

dalam ruang lingkup pertanyaan. (Sudaryono, 2019). Dalam penelitian ini jenis 

wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur yang memberikan 

responden kebebasan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan untuk 

mendapatkan perspektif responden secara lebih komprehensif. Metode wawancara 

akan digunakan pada sasaran ketiga yaitu responden akan diminta untuk 

menjelaskan tentang pengalamannya ketika berada di ruang terbuka publik. 

Metode ini dilakukan bersamaan dengan pengambilan data kuisioner yang 

didapatkan dari wawancara sehingga melengkapi data yang didapatkan dari 

metode kuisioner. 

 

c. Observasi 

Observasi adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan 

secara disengaja dilakukan. Yang diadakan dengan menggunakan alat indra 

(terutama mata) dengan melihat kejadian-kejadian yang langsung bisa ditangkap 

pada saat waktu kejadian berlangsung (Walgito, 2010). Metode ini digunakan 

untuk melihat karakteristik dari ruang terbuka publik dan pengunjungnya saat 

pengambilan data akan dilakukan untuk memberikan gambaran kondisi saat 
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pengambilan data. Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi maupun 

nonpartisipasi. Dalam observasi partisipasi pengamat ikut serta dalam kegiatan 

dari calon responden, sedangkan observasi non-partisipasi pengamat tidak ikut 

dalam kegaitannya dan hanya mengamati. Maka dalam penelitian ini akan 

digunakan observasi non-partisipasi karena pengamatan yang dibutuhkan tidak 

memerlukan peneliti untuk ikut dalam kegiatan di lapangan melainkan melakukan 

penilaian pada variabel yang telah ditetapkan. 

Observasi yang dilakukan akan disusun dalam bentuk skala likert yang 

dinilai menggunakan expert judgement peneliti. Setiap nilai mendeskripsikan 

karakteristik yang diamati. Observasi dilakukan untuk memberikan gambaran 

yang lebih holistik dalam penelitian ini tentang kondisi di lapangan saat 

pengumpulan data sedang dilakukan. Pada penelitian ini observasi digunakan 

pada sasaran kedua, yaitu untuk menilai kualitas dari ruang terbuka publik saat 

proses pengambilan data untuk sasaran ketiga. Observasi dilakukan berdasarkan 

tabel nilai kualitas yang didapatkan dari hasil sintesa variabel yang dibahas pada 

bab selanjutnya. 

 

B. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku yang berkaitan dengan 

tema penelitian, catatan perkuliahan, jurnal, dan dokumen rencana. Koleksi data 

sekunder dibutuhkan untuk menjadi landasan serta justifikasi dalam penetapan 

langkah-langkah kerja mencapai sasaran penelitian. Selain itu, mengoleksi data 

sekunder dilakukan sebagai upaya menyusun hipotesa-hipotesa sebelum turun ke 

lapangan sehingga pada saat pengambilan data di lapangan akan mempermudah 

proses pengambilan data sekunder karena kondisi di lapangan telah tersimulasikan 

pada saat meninjau jurnal terdahulu maupun dokumen terkait lainnya. 

Pengambilan data sekunder digunakan pada sasaran pertama untuk mengkaji 

konsepsi dari manfaat ruang terbuka publik terhadap kesejahteraan subyektif 

secara normatif. 
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1.7.2 Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang akan digunakan pada penelitian ini akan 

menyesuaikan dengan sasaran penelitian yang telah disusun karena masing-

masing sasaran memiliki kriteria penjabaran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, 

metode pengolahan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut;  

 

A. Sasaran 1: Konsepsi Manfaat Ruang Terbuka Publik terhadap 

Kesejahteraan Subyektif dalam Kerangka Mewujudkan Kota Layak 

Huni 

Pada sasaran ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis isi untuk 

mengetahui simpulan dari literatur. Analisis isi merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk mengungkap gagasan penulis yang tersirat maupun tidak tersirat. 

Oleh karenanya, metode ini dapat digunakan untuk menjembatani isi dari 

komunikasi internasional, membandingkan media atau ‘level’ dalam komunikasi, 

mendeteksi propaganda, menjelaskan kecenderungan dalam konten komunikasi, 

dan lain-lain (Weber, 1990). Dengan demikian, analisis ini digunakan untuk 

melihat konsepsi dari kesejahteraan subyektif yang dipengaruhi di ruang terbuka 

publik Kota Bandar Lampung dalam konteks kota layak huni untuk mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan. Analisis isi akan dilakukan dengan 

menginterpretasikan beberapa penelitian serupa yang telah dilakukan di negara 

lain. Pembandingan ini dilakukan untuk melihat kedudukan kota layak huni dalam 

kerangka pembangunan berkelanjutan dan mendefinisikan substansi yang dibahas 

untuk mencapai tujuan penelitian. 

 

B. Sasaran 2: Kualitas Ruang Terbuka Publik di Pusat Kota Bandar 

Lampung 

Pada sasaran ini analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kuantitatif. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan kualitas dari ruang 

terbuka publik yang dinilai secara kuantitatif lalu dideskripsikan secara jelas dan 

ringkas. Analisis ini juga digunkan untuk memotret kondisi dari lokasi penelitian 
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ini saat dilakukan kuisioner di lapangan. Penilaian yang dilakukan berdasarkan 

pada hasil pemilihan beberapa variabel kualitas ruang terbuka publik dari 

penelitian terdahulu agar dapat memberikan gambaran tentang kondisi ideal dari 

ruang terbuka publik. Variabel-variabel yang akan dideskripsikan di penelitian ini 

adalah,  

1. Aksesibilitas dan Keterhubungan  

2. Penampilan dan Daya Tarik 

3. Inklusif 

4. Aktivitas dan Manfaat, dan  

5. Kenyaman dan Keamanan  

Variabel-variabel tersebut merepresentasikan kondisi fisik maupun non-

fisik dari ruang terbuka publik terpilih, sehingga informasi yang dihasilkan berupa 

potret karakteristik lokasi penelitian saat pengumpulan data berlangsung. 

Selanjutnya, penilaian kualitas ini dilakukan berdasarkan expert judgement 

peneliti dengan memecah variabel-variabel di atas sampai ke indikator dengan 

menggunakan skala likert dengan rentang ‘1’-‘5’ yang dimulai dari angka ‘1’ 

yang mengindikasikan kualitas 'sangat tidak baik’, lalu 'tidak baik’, ‘biasa’, 'cukup 

baik’ dan 'sangat baik' di angka ‘5’. 

 

C. Sasaran 3: Manfaat Ruang Terbuka Publik Terhadap Kesejahteraan 

Subyektif 

Pada sasaran ini metoda analisis yang digunakan adalah mix method 

dengan strategi triangulasi konkuren. Dalam strategi ini, peneliti mengumpulkan 

data kuantitatif dan kualitatif secara konskuren (dalam satu waktu), kemudian 

membandingkan dua database ini untuk mengetahui apakah ada konvergensi, 

perbedaan-perbedaan, atau beberapa kombinasi. (Creswell, 2009). Dalam strategi 

ini peleburan dua data penelitian akan dilakukan pada tahap interpretasi untuk 

mengetahui alasan pemilihan nilai oleh responden.  

Pada sasaran ini, untuk mengukur manfaat yang timbul dari ruang terbuka 

publik terhadap kesejahteraan subyektif, maka ditarik beberapa variabel kunci dari 

manfaat ruang terbuka publik yang bersinggungan langsung dengan kesejahteraan 

subyektif agar dapat memberikan perspektif holistik tentang bagaimana perasaan 
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pengunjung taman tentang kualitas hidup mereka. Didapatkan 12 variabel terpilih 

yang dinilai oleh responden, variabel tersebut adalah: 

1. Interaksi sosial  

2. Gembira 

3. Stres  

4. Marah 

5. Ketenangan 

6. Inklusivitas 

7. Cemas 

8. Gelisah 

9. Aman 

10. Bangga  

11. Kepuasan hidup 

12. Rekreasi 

Setelah didapatkan kedua belas variabel ini, maka dilakukan uji coba 

perangkat survey yang dilakukan menggunakan Google Form kepada 40 

responden. Hasilnya didapati bahwa penempatan pertanyaan yang tidak 

terkelompokkan antara positif dan negatif serta pembahasaan pada beberapa 

pertanyaan menyebabkan responden bingung. Oleh karena itu pertanyaan 

diurutkan sesuai dengan konteksnya, yaitu konteks positif dan negatif. Setelah itu, 

beberapa pertanyaan menimbulkan kebingungan pada responden yaitu pada 

pertanyaan inklusivitas, cemas, gelisah, dan kepuasan hidup diberikan keterangan 

tambahan agar lebih mudah dipahami oleh responden tanpa menghilangkan 

maknanya. Seperti inklusivitas yang merujuk pada merasa tidak adanya 

diskriminasi saat berkunjung, cemas yang merujuk pada berpikiran berlebihan, 

gelisah yang merujuk pada bergerak berlebihan, dan kepuasan hidup yang 

merujuk pada perasaan plong setelah berkunjung. Setelah diperbaiki, perangkat 

survey digunakan untuk mengambil data dari responden di lokasi penelitian. 

Penilaian manfaat yang dilakukan oleh responden menggunakan skala 

likert dengan rentang ‘1’-‘5’ stres dimulai dari angka ‘1’ yang mengindikasikan 

'sangat tidak setuju’, lalu 'tidak setuju’, ‘tidak tahu, ‘setuju’ dan ‘sangat setuju’ di 

angka ‘5’. Di saat yang bersamaan, peneliti mengajukan pertanyaan wawancara 

tidak terstruktur untuk mengetahui alasan pemilihan nilai oleh responden yang 

nantinya akan diketahui apakah jawaban tersebut mendukung atau menolak hasil 

penilaian oleh responden tersebut. Melalui analisis ini, akan didapatkan jawaban 

dari sasaran ketiga yaitu manfaat ruang terbuka publik terhadap kesejahteraan 

subyektif. 
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D. Matrik Desain Penelitian 

Setelah dijabarkan metode penelitian dan metode analisis di atas, untuk 

mempermudah pemahaman atas proses penelitian maka dituangkan pada matrik 

desain penelitian sebagai berikut, 
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Tabel I-1. Matrik Desain Penelitian 

No. Sasaran Variabel Indikator Data yang Dibutuhkan 
Jenis 

Data 

Teknik 

Pengum

pulan 

Data 

Teknik 

Analisis 
Output 

1 

Konsepsi Manfaat 

Ruang Terbuka Publik 

terhadap Kesejahteraan 

Subyektif dalam 

Kerangka Mewujudkan 

Kota Layak Huni 

Manfaat normatif  ruang 

terbuka publik terhadap 

kesejahteraan subyektif 

Kata kunci yang 

berhubungan dengan 

manfaat normatif  ruang 

terbuka publik terhadap 

kesejahteraan subyektif 

Kajian terdahulu terkait 

ruang terbuka publik dan 

kesejahteraan subyektif S
ek

u
n
d

er


- Analisis 

Konten 

Konsepsi manfaat ruang 

terbuka publik terhadap 

kesejahteraan subyektif 

pengunjungnya 

2 

Kualitas Ruang Terbuka 

Publik di Pusat Kota 

Bandar Lampung 

Aksesibilitas dan 

Keterhubungan 

Ketersediaan moda dan 

ruang parkir 

Kualitas ruang terbuka 

publik P
ri

m
er

 

O
b

se
rv

as
i 

Deskriptif 

Kuantitatif  

Kualitas ruang terbuka 

publik di pusat Kota Bandar 

Lampung yaitu Taman Gajah 

dan CFD Bundaran Gajah 

yang dideskripsikan dari 

hasil nilai yang telah diambil 

dengan skala likert 

Penampilan dan Daya 

Tarik 

Penampilan visual dan 

manajemen ruang 

Inklusif Keberagaman pengunjung 

Aktivitas dan Manfaat Keragaman fasilitas 

Kenyamanan dan 

keamanan 

Ketersediaan fasilitas 

umum dan penjagaan 

3 

 

Manfaat Ruang Terbuka 

Publik Terhadap 

Kesejahteraan Subyektif 

Interaksi sosial 

Penilaian manfaat 

Manfaat ruang terbuka di 

pusat Kota Bandar 

Lampung publik terhadap 

kesejahteraan subyektif 

P
ri

m
er

 

K
u

is
io

n
er

 d
an

 w
aw

an
ca

ra
 

Mix Method 

- 

Triangulasi 

Konkuren 

Penjabaran manfaat RTP 

terhadap kesejahteraan 

subyektif pengunjungnya 

dengan nilai yang didapatkan 

dari kuisioner yang bersifat 

kuantitatif lalu 

dideskripsikan dengan hasil 

wawancara yang bersifat 

kuanlitatif 

Inklusif 

Aman 

Gembira 

Tenang 

Tidak cemas 

Tidak stres 
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No. Sasaran Variabel Indikator Data yang Dibutuhkan 
Jenis 

Data 

Teknik 

Pengum

pulan 

Data 

Teknik 

Analisis 
Output 

Marah 

Gelisah 

Bangga 

Peningkatan kepuasan 

hidup 

Rekreasi 

 
Sumber : Peneliti, 2020 
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1.7.3 Metode Pengambilan Sampel 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang metode pengambilan sampel penelitian, yaitu 

sampel lokasi penelitian dan juga sampel responden. 

1.7.4 Sampel Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian adalah ruang terbuka publik di pusat 

perkotaan Bandar Lampung, dalam hal ini di PPK Tanjung Karang Pusat. Di PPK Tanjung 

Karang terdapat BWK A yang terdiri dari Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan Kecamatan 

Enggal. Pada BWK ini memiliki dua RTP jenis yang berbeda yakni, RTH berupa Taman Gajah 

dan RTNH berupa CFD Bundaran Gajah yang dapat ditemui pada hari Minggu. Alasan 

pemilihan di kedua RTP tersebut karena RTP yang memiliki skala pelayanan kota di BWK A 

Kota Bandar Lampung adalah kedua RTP tersebut. 

1.7.5 Sampel Responden 

Dalam penelitian ini teknik sampling yang akan digunakan adalah teknik non-probabilitas 

dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu terhadap responden yang dipilih yang 

bertujuan agar data yang diperoleh nantinya dapat merepresentasikan masyarakat secara umum. 

Maka, dalam pengambilan sampel akan dipilih pengunjung dari berbagai kalangan dengan 

mempertimbangkan responden adalah pengunjung dengan usia produktif. 

Teknik non-probabilitas yang akan diambil adalah accidental yang menurut Sugiyono 

(2009:85), accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

konsumen yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui adalah pengunjung di rentang usia produktif maka dianggap cocok sebagai sumber 

pdata. Oleh karena jumlah sampel tidak bisa ditentukan, pengambilan data akan terus dilakukan 

hingga tren dari jawaban yang diterima telah berulang hingga jenuh. Namun minimal responden 

ditetapkan sebanyak 30 orang karena menurut Cohen, et.al, (2007) semakin besar sample dari 

besarnya populasi yang ada adalah semakin baik, akan tetapi ada jumlah batas minimal yang 

harus diambil oleh peneliti yaitu sebanyak 30 sampel. Bersamaan dengan pendapat Roscoe 

dalam Sugiono (2012) ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 
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dengan 500. Pemilihan teknik ini juga dikarenakan terdapat keterbatasan waktu, dana, dan ruang 

lingkup materi pada penelitian sehingga dipilih accindental sampling agar syarat pemilihan 

sampel responden tidak terlalu banyak dan memperpanjang proses pengolahan data karena harus 

melewati penyaringan kriteria responden ideal. 

1.8 Orisinalitas Penelitian 

Pada bagian ini akan disajikan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan 

penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 

terjadinya pengulangan materi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Studi terdahulu 

tentang manfaat ruang terbuka publik dan juga tentang kesejahteraan subyektif di Indonesia 

sangatlah terbatas sehingga mayoritas dari penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam 

penelitian ini berasal dari penelitian di luar Indonesia. Penelitian-penelitian yang membahas 

manfaat ruang terbuka publik tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Tabel I-2. Penelitian Sebelumnya Terkait Manfaat Ruang Terbuka Publik 

No. Penulis Judul Fokus Studi Temuan 

1 WHO 

Urban Green Spaces 

and Health: A Review 

of Evidence 

Mengulas bukti dari 

efek ruang hijau di 

perkotaan terhadap 

kesehatan 

Manfaat kesehatan 

dari ketersediaan 

ruang hijau 

2 
Maheswaran, 

2010 

The health benefits of 

urban green spaces: a 

review of the evidence 

Membuktikan 

manfaat ruang hijau 

kota terhadap 

kesehatan 

Kondisi fisik dan 

aksesibilitas dari 

ruang hijau kota 

bermanfaat positif 

kepada kondisi fisik 

dan non-fisik 

masyarakat. 

3 
Carmona, 

(2018) 

Place value: place 

quality and its impact 

on health, social, 

economic and 

environmental 

outcomes 

Mengidentifikasi 

hubungan antara nilai 

dan kualitas 

lingkungan terhadap 

kehidupan 

masyarakat 

Nilai dan kualitas 

suatu tempat dapat 

meningkatkan 

kesehatan jiwa dan 

kesejahteraan 

4 

Van den Berg, 

Koole, and 

van der Wulp, 

(2003)  

Environmental 

preference 

andrestoration: (How) 

are they related? 

Membuktikan 

persepsi lingkungan 

alam lebih 

berdampak pada 

individu daripada 

lingkungan buatan 

Pemandangan alam 

dapat meningkatkan 

mood dan konsentrasi 
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5 

Lohr and 

Pearson-Mim, 

(2006) 

Responses to Scenes 

with Spreading, 

Rounded, and Conical 

Tree Forms 

Membuktikan 

hipotesa adanya 

respons emosional 

antara manusia 

dengan suasana hijau 

Suasana yang hijau 

dianggap lebih 

menarik dan 

meningkatkan 

kebahagiaan daripada 

pemandangan benda 

mati 

6 Ulrich, (1979)  

Meditation, 

Restoration, and the 

Management of Mental 

Fatigue 

Mengidentifikasi efek 

dari  kontak visual 

terhadap lingkungan 

hijau pada manusia 

Individu yang stres 

merasa jauh lebih 

baik setelah terpapar 

pemandangan alam 

7 Kaplan, 2001 

The Nature of the View 

from Home: 

Psychological Benefits 

Membuktikan 

pemandangan hijau 

dapat meningkatkan 

kepuasan hidup 

Pemandangan alami 

mempengaruhi 

kepuasan hidup dan 

kesejahteraan 

8 

Talen and 

Koschinsky, 

(2014)  

Compact, Walkable, 

Diverse 

Neighborhoods:Assessi

ng Effects on Residents 

Mengidentifikasi 

manfaat lingkungan 

yang compact, 

walkable, dan diverse 

pada penghuninya 

Faktor fisik 

lingkungan 

mempengaruhi secara 

positif masyarakat 

9 
Frumkin, 

(2002)  

Urban Sprawl and 

Public Health 

Hubungan urban 

sprawl dengan 

kesehatan 

Urban sprawl dapat 

mempengaruhi 

kesehatan mental 

10 
Jackson 

(2003)  

The relationship of 

urban design to human 

health and condition 

Dampak rancang kota 

terhadap kesehatan 

masyarakat 

Kondisi fisik dan 

ketersediaan ruang 

hijau meningkatkan 

kondisi masyarakat 

11 

Welsh and 

Farrington 

(2008) 

Effects of improved 

street lighting on crime 

Mengidentifikasi 

fungsi lampu jalan 

dalam mengurangi 

kriminalitas 

Lampu jalan yang 

baik dapat secara 

signifikkan 

mengurangi 

kriminalitas 

 

 

Selanjutnya penelitian-penelitian yang membahas tentang kesejahteraan subyektif adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel I-3. Penelitian Sebelumnya Terkait Kesejahteraan Subyektif 

No. Penulis Judul Fokus Studi Temuan 

1 
Badan Pusat 

Statistik 

Indeks Kebahagiaan 

BPS 2017 

Pengukuran 

kesejahteraan 

subjektif 

SWB dicakup dalam 

tiga dimensi besar 

yaitu evaluasi hidup, 

kondisi emosional, 

Sumber : Peneliti, 2020 
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dan makna hidup 

2 Tov, (2018) 
Well-Being Concepts 

and Components 

Mengulas cara 

mendefinisikan dan 

mengukur WB 

Definisi SWB dan 

variabelnya 

3 

Davern, 

Cummins, and 

Stokes, (2007) 

Subjective Wellbeing 

as an Affective-

Cognitive Construct 

Menguji variabel-

variabel yang 

mempengaruhi SWB 

Terdapat variabel inti 

yang secara dominan 

mempengaruhi SWB 

4 

Cummins, 

Robert A., 

Australian 

Centre on 

Quality of 

Life, (2001) 

Australia Unity Well-

Being Index 

Pengukuran 

kesejahteraan 

subyektif 

Barometer kepuasan 

warga Australia 

dengan kehidupan 

mereka di Australia 

5 
Vanessa Cook, 

(2003) 

Subjective wellbeing: 

An Integration of 

Depression, Stres, and 

Homeostasis Theory 

Meninjau faktor-

faktor yang 

dihipotesiskan 

berkontribusi pada 

kesejahteraan 

subyektif 

SWB yang tinggi 

memiliki hubungan 

yang kuat dengan 

pengaruh positif 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Penyusunan tugas akhir ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, 

gambaran umum wilayah, pembahasan, dan kesimpulan dan rekomendasi yang akan dituliskan 

seperti sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini, diuraikan tentang latar belakang pengambilan masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, ruang lingkup wilayah dan materi, manfaat penelitian, dan 

kerangka pikir, dan metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini, dijabarkan referensi-referensi terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 

kota layak huni, ruang terbuka publik, kesejahteraan subyektif, kualitas ruang terbuka publik, 

manfaat ruang terbuka publik serta sintesa variabel yang digunakan pada penelitian ini.  

 

Sumber : Peneliti, 2020 
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BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI 

Pada bab ini, penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum wilayah studi 

penelitian ini, yaitu ruang terbuka publik di pusat Kota Bandar Lampung.  

 

BAB IV MANFAAT KUALITAS RUANG TERBUKA PUBLIK TERHADAP 

KESEJAHTERAAN SUBYEKTIF  

Pada bab ini, dibahas tentang pembahasan dari konsepsi manfaat ruang terbuka publik 

terhadap kesejahteraan subyektif dari penelitian terdahulu, lalu pembahasan data-data kualitas 

dan manfaat ruang terbuka publik yang telah didapatkan selama penelitian. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini, akan dikemukakan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian tugas 

akhir ini untuk mengemukakan temuan-temuan studi yang didapatkan selama penelitian 

berlangsung. Selain itu juga dibahas kesimpulan penelitian dan rekomendasi bagi pihak-pihak 

yang memiliki andil dalam penyediaan ruang terbuka publik di Kota Bandar Lampung. 
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