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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bagian pendahuluan ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup 

penelitian yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, 

kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota adalah hasil kreasi dari manusia, kondisi fisik dari suatu kota 

mencerminkan hasil olahan budaya dari kota yang bersangkutan. Peralihan ruang 

di dalam kota ditandai dengan berubahnya area persawahan menjadi kawasan 

perdagangan dan jasa, permukiman, pendidikan, dan fasilitas perkotaan lainnya 

(Koestoer, 2001).  

Hal ini juga dapat dilihat dari guna lahan di Kota Tangerang. Kota Tangerang 

sebagai daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, dengan letak geografisnya yang 

berdekatan dengan Kota Jakarta dapat menimbulkan interaksi yang kemudian 

berdampak pada pertumbuhan wilayah yang cukup cepat. Kondisi ini dapat memicu 

tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Salah satu guna lahan yang memiliki 

tingkat mobilitas yang tinggi di dalamnya adalah guna lahan kawasan pendidikan, 

karena di dalam kawasan tersebut banyak pergerakan dari siswa atau pelajar dan 

masyarakat lainnya yang bergerak dari dan menuju sekolah, perguruan tinggi, 

maupun perkantoran yang ada disana, terutama pada jam masuk dan pulang 

sekolah. Pendidikan merupakan salah satu yang harus diperhatikan di era 

globalisasi sekarang ini. Kualitas dan kuantitas pendidikan di suatu kota dapat 

menentukan kualitas sumber daya manusia yang ada di kota tersebut. 

Kota Tangerang sendiri memiliki guna lahan sebagai kawasan pendidikan yang 

dijadikan sebagai salah satu kawasan strategis, yaitu adalah Kawasan Pendidikan 

Cikokol. Di dalam kawasan pendidikan ini terdapat beberapa sekolah mulai dari 

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah 

Menengah Kejuruan, dan juga terdapat beberapa Perguruan Tinggi, dan juga 

beberapa kantor. 
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Mobilitas yang ada di kawasan pendidikan ini tinggi karena banyaknya pelajar, 

mahasiswa, dan pekerja yang menggunakan kendaraan bermotor maupun non 

bermotor. Dengan tingginya mobilitas di kawasan pendidikan tersebut, dapat 

memungkinkan terjadinya beberapa masalah transportasi jika tidak dikelola dengan 

baik, dalam hal ini adalah mengenai sirkulasi di kawasan tersebut. Sirkulasi 

merupakan salah satu alat paling bermanfaat untuk membangun lingkungan kota, 

sirkulasi dapat membentuk, mengarahkan, dan mengontrol pola aktivitas dan 

pengembangan suatu kota (Shirvani, 1985).  

Kawasan pendidikan jika dilihat dari sisi transportasi, dapat menjadi daerah 

bangkitan dan daerah tarikan pada waktu-waktu tertentu. Bangkitan pergerakan 

(Trip Generation) merupakan tahapan modelan yang memperkirakan jumlah 

pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan, sedangkan tarikan 

adalah jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona tarikan 

pergerakan (Tamin, 2000). Kawasan pendidikan ini dapat menjadi tarikan pada saat 

jam berangkat sekolah, yaitu sekitar pukul 06:00 hingga pukul 08:00 pagi karena 

pada waktu tersebut merupakan waktu masuk sekolah dan kantor sehingga banyak 

pergerakan menuju ke kawasan tersebut, kemudian kawasan pendidikan ini juga 

dapat menjadi bangkitan pada saat jam pulang sekolah, yaitu pada sekitar pukul 

12:00 siang dan pukul 16:00 sore karena pada waktu tersebut merupakan waktu 

pulang sekolah dan kantor sehingga banyak pergerakan yang pergi atau berawal 

dari kawasan tersebut. 

Kondisi Kawasan Pendidikan Cikokol Kota Tangerang pada saat ini belum 

kondusif untuk kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah, hal ini disebabkan 

oleh beberapa alasan. Pertama, karena lokasi kawasan ini berada di pusat Kota 

Tangerang yang berdekatan dengan pusat kawasan perdagangan dan jasa, aktifitas 

di kawasan perdagangan dan jasa dapat mempengaruhi aktifitas di kawasan 

pendidikan tersebut. Hal ini karena aktifitas pada suatu kawasan dapat 

mempengaruhi aktifitas di kawasan sekitarnya (Sabarudin, 2007). Kedua, karena 

kondisi internal di kawasan pendidikan ini sendiri, di dalam kawasan ini banyak 

terdapat parkir di trotoar dan bahu jalan di sepanjang sisi jalan, banyaknya 

pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan bahu jalan yang dapat 
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menyebabkan kemacetan terutama pada waktu tertentu, serta polusi suara dan 

polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor yang melintasi kawasan ini. 

 

 

Sumber: Hasil Observasi, 2020 

GAMBAR 1.1 

GERBANG KAWASAN PENDIDIKAN CIKOKOL KOTA TANGERANG 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini akan dibahas 

mengenai arahan rancangan jalur kendaraan bermotor dan non bermotor yang ada 

didalam Kawasan Pendidikan Cikokol Kota Tangerang dengan konsep Livable 

Streets. 

Arahan rancangan ini juga diperlukan karena di dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 tertulis “Penataan Kawasan Pendidikan 

Cikokol” namun belum terdapat arahan yang lebih rinci atau lebih lanjut mengenani 

penataan Kawasan Pendidikan ini. Kemudian dalam ilmu perencanaan wilayah dan 

kota arahan rancangan ini masuk ke dalam tahapan evaluasi dan seleksi alternatif 

pada bagan proses perencanaan, evaluasi ini dilakukan saat terjadi hal-hal yang 

dapat menyebabkan kondisi sesuatu hal menjadi tidak sesuai dengan yang 

seharusnya atau terjadi masalah pada hal tersebut. 

Penggunaan konsep Livable Streets dalam penelitian kali ini karena konsep ini 

berfokus pada mengembalikan minat dari masyarakat untuk berjalan kaki dengan 

memperhatikan keamanan dan kenyamanan pejalan kaki. Konsep ini dapat 
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menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di dalam kawasan ini seperti 

banyaknya kendaraan yang parkir dan pedagang kaki lima yang berjualan di bahu 

jalan dan trotoar, karena dua hal tersebut termasuk ke dalam variabel yang akan 

diperhatikan dalam konsep ini, dan juga dengan meningkatnya minat masyarakat 

untuk berjalan kaki maka keinginan masyarakat yang ada di dalam kawasan ini 

untuk menggunakan kendaraan bermotor menjadi berkurang, dan diharapkan 

nantinya tidak ada lagi parkir kendaraan dan pedagang kaki lima yang berjualan di 

bahu jalan dan di trotoar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kawasan pendidikan ini memiliki beberapa permasalahan yang dapat 

menyebabkan kemacetan, terutama pada jam berangkat sekolah yaitu pukul 06:00 

hingga pukul 08:00 pagi, dan pada jam pulang sekolah yaitu pukul 12:00 siang dan 

pukul 16:00 sore, pengguna kendaraan bermotor dapat terjebak atau mengalami 

kemacetan selama 30 sampai 60 menit di dalam kawasan ini. Permasalahan 

kemacetan tersebut tentu saja dapat menggangu kegiatan belajar mengajar menjadi 

tidak kondusif, dengan suara bising dan polusi yang dihasilkan oleh banyak 

kendaraan bermotor. Sudah banyak keluhan terhadap kemacetan yang ada di 

kawasan tersebut, baik itu dari para pelajar dan pekerja disana maupun dari orang 

yang hanya sekedar melintasi kawasan tersebut. 

Permasalahan lainnya yang terdapat pada kawasan ini adalah perangkat jalan 

yang belum sesuai dengan standar sehingga pergerakan di dalam kawasan ini 

menjadi tidak baik. Perangkat jalan tersebut terdiri dari jalan, jalur sepeda, trotoar, 

kantong parkir, dan juga penyeberangan. Tentu dengan keadaan perangkat jalan 

yang belum sesuai dengan standar tersebut menyebabkan masyarakat yang 

melintasi kawasan tersebut menjadi tidak nyaman dan juga dapat terjadi beberapa 

masalah seperti kemacetan dan juga sulitnya kendaraan bermotor dan non bermotor 

untuk melintasi kawasan tersebut. Hal ini lah yang menjadi urgensi atau alasan 

mengapa pada penelitian ini terdapat arahan rancangan yang berupa arahan dan 

desain dari perangkat jalan yang sesuai dengan standar dan juga dari konsep yang 

digunakan. 
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Kondisi dari kawasan pendidikan ini seharusnya dapat lebih kondusif karena 

dapat mempengaruhi konsentrasi dari para pelajar, karena kualitas dan kuantitas 

pendidikan di suatu kota dapat menentukan kualitas sumber daya manusia yang ada 

di Kota Tangerang. Untuk dapat menjadikan Kawasan Pendidikan Cikokol ini 

menjadi lebih kondusif adalah dengan menyelesaikan beberapa permasalahan yang 

sudah di uraikan di atas. Permasalahan tersebut timbul karena kurangnya arahan 

dan infrastruktur yang belum memadai dan belum sesuai dengan standar, untuk itu 

di perlukan arahan yang lebih baik dan juga desain dari infrasturktur perangkat jalan 

yang sesuai dengan standar dan juga konsep perancangan. 

Berdasarkan uraian yang di jelaskan di atas mengenai beberapa permasalahan 

yang ada di dalam kawasan tersebut, maka timbul pertanyaan penelitian yang akan 

diteliti lebih lanjut yaitu “Bagaimana arahan rancangan jalur kendaraan 

bermotor dan non bermotor di kawasan pendidikan Cikokol Kota Tangerang 

dengan konsep Livable Streets?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan arahan rancangan jalur 

kendaraan bermotor dan non bermotor untuk Kawasan Pendidikan Cikokol Kota 

Tangerang dengan konsep Livable Streets. 

 

1.4 Sasaran Penelitian 

Sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut: 

1. Teridentifikasi kondisi eksisting jalur kendaraan bermotor dan non bermotor di 

Kawasan Pendidikan Cikokol Kota Tangerang. 

2. Teridentifikasi masalah pada jalur kendaraan bermotor dan non bermotor yang 

ada di Kawasan Pendidikan Cikokol Kota Tangerang. 

3. Rekomendasi arahan rancangan jalur kendaraan bermotor dan non bermotor di 

Kawasan Pendidikan Cikokol Kota Tangerang dengan konsep Livable Streets. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dan praktis yaitu: 
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1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi atau 

pemahaman mengenai arahan rancangan jalur kendaraan bermotor dan non 

bermotor di Kawasan Pendidikan Cikokol Kota Tangerang dengan konsep Livable 

Streets. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk memberi manfaat praktis bagi 

masyarakat secara umum dan bagi pemerintah melalui arahan rancangan jalur 

kendaraan bermotor dan non bermotor di Kawasan Pendidikan Cikokol Kota 

Tangerang dengan konsep Livable Streets. 

 

1.6 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian meliputi 2 hal, yaitu ruang lingkup materi dan ruang 

lingkup wilayah atau lokasi penelitian Materi meliputi rancangan jalur kendaraan 

bermotor dan non bermotor. Sedangkan lokasi penelitian berisi batasan dari wilayah 

studi yang akan diteliti. 

 

1.6.1 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi dari penelitian ini meliputi rancangan jalur kendaraan 

bermotor dan non bermotor, yang akan dikaji dalam beberapa substansi yaitu: 

Pertama adalah untuk mengetahui kondisi eksisting dari jalur kendaraan 

bermotor dan non bermotor, kondisi ini akan menjadi acuan dan menjadi tolak ukur 

untuk mengetahui bagaimana arahan rancangan jalur kendaraan bermotor dan non 

bermotor di Kawasan Pendidikan Cikokol Kota Tangerang dengan konsep Livable 

Streets. 

Kedua adalah untuk mengetahui masalah yang ada pada jalur kendaraan 

bermotor dan non bermotor di Kawasan Pendidikan Cikokol, peyebabkan masalah 

tersebut dan dampaknya terhadap pergerakan di kawasan tersebut. 

Ketiga adalah rekomendasi berupa arahan dan desain yang menjadi hasil dari 

penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana arahan rancangan jalur kendaraan 

bermotor dan non bermotor di Kawasan Pendidikan Cikokol Kota Tangerang 



7 

 

 

 

dengan konsep Livable Streets. Rekomendasi arahan ini didapatkan dengan melihat 

kondisi eksisting kawasan dan berbagai masalah yang menyebabkan pergerakan 

kawasan tersebut tidak berjalan dengan baik dan kondisi di kawasan tersebut 

menjadi tidak kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. 

 

1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Lokasi penelitian ini adalah Kawasan Pendidikan Cikokol, Kelurahan 

Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Kawasan pendidikan ini berada 

di pusat Kota Tangerang yang berdekatan dengan kawasan perdagangan dan jasa 

serta kawasan permukiman, kawasan pendidikan ini memiliki luas 14,6 Hektar.
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Sumber: Hasil Pengolahan Penulis, 2020 

GAMBAR 1.2 

PETA DELINIASI KAWASAN PENDIDIKAN CIKOKOL KOTA TANGERANG
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1.7 Keaslian Penelitian 

Setelah mencari dari beberapa referensi berupa jurnal ilmiah, tugas akhir, 

thesis, maupun disertasi belum ditemukan penelitian tentang arahan rancangan jalur 

kendaraan bermotor dan non bermotor. Berikut ini beberapa penelitian terkait 

arahan perancangan jalur kendaraan bermotor dan non bermotor: 

 

TABEL I.1 

KEASLIAN PENELITIAN 

No 
Peneliti dan Tahun 

Penelitian 

Jenis 

Penelitian 
Judul Fokus Penelitian Metode 

1 

Yoga Gayuh Mukti dan Ir. 

Suparwoko, MURP., Ph. D. 

(2015) 

Jurnal 

Revitalisasi 

Sirkulasi dan 

Pedestrian 

Pada Kawasan 

Malioboro, 

Yogyakarta 

Revitalisasi 

sirkulasi dan 

pedestrian pada 

Kawasan 

Malioboro agar 

menjadi kawasan 

yang lebih tertata 

dan nyaman bagi 

penggunanya. 

Analisis 

Skoring dan 

Analisis 

Deskriptif 

2 
Taufik Rizza Nuzuluddin 

(2015) 
Jurnal 

Sirkulasi dan 

Parkir, Activity 

Support di 

Kawasan 

Peterongan 

Semarang 

Optimalisasi 

koridor kawasan 

Peterongan 

Semarang dan 

mendapatkan 

pengaruh parkir dan 

activity support 

terhadap sirkulasi di 

kawasan 

Peterongan 

Semarang 

Analisis 

Kualitatif 

Rasionalisti

k 

3 
Shifa Fauzia dan Anita 

Ratnasari R (2015) 
Jurnal 

Pengaruh 

Aktivitas 

Kawasan 

Terhadap 

Sirkulasi Lalu 

Lintas di 

Kawasan Jalan 

Pandanaran 

Pengaruh aktivitas 

pada kawasan 

komersial di Jalan 

Pandanaran 

terhadap kelancaran 

sirkulasi lalu lintas 

Analisis 

Deskrptif 

4 Nurgianto (2013) Jurnal 

Konsep 

Perancangan 

dalam 

Meningkatkan 

Kualitas 

Lingkungan 

Fisik Kawasan 

Perdagangan 

dan Jasa Jalan 

Jendral 

Sudirman 

Kota Salatiga 

Meningkatkan 

kualitas lingkungan 

pada kawasan 

komersial dengan 

rancangan yang 

memiliki konsep 

rehabilitasi, 

renovasi, dan 

konservasi 

Analisis 

Deskrptif 

Kualitatif 

dan Analisis 

SWOT 
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No 
Peneliti dan Tahun 

Penelitian 

Jenis 

Penelitian 
Judul Fokus Penelitian Metode 

5 Danoe Iswanto (2007) Jurnal 

Tinjauan 

Keberadaan 

Pedagang 

Kaki Lima 

(PKL), Aspek 

Pedestrian 

Area, dan 

Parkir di 

Kawasan Solo 

Grand Mall 

(SGM) 

Tinjauan beserta 

rancangan kawasan 

komersial mulai 

dari pedestrian, 

parkir, dan 

pedagang kaki lima 

Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif 

Sumber: Penulis, 2020 

 

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian diatas adalah pada 

penelitian kali ini untuk melakukan arahan perancangan jalur kendaraan bermotor 

dan non bermotor pada suatu kawasan, namun bukan hanya dengan arahan saja, 

melainkan juga didukung dengan desain agar kawasan menjadi lebih nyaman dan 

lebih aman bagi masyarakat yang melintas di dalam Kawasan Pendidikan Cikokol 

Kota Tangerang baik itu dengan kendaraan bermotor maupun non bermotor. 
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1.8 Kerangka Berpikir 

 

Sumber: Penulis, 2020 

GAMBAR 1.3 

KERANGKA BERPIKIR
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1.9 Metodologi Penelitian 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metode pengumpulan data dan 

metode analisis data. Metode pengumpulan data terdiri dari pengambilan data 

primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan datanya.  

 

1.9.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini meliputi pengumpulan data 

primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui 

observasi lapangan untuk mengetahui kondisi eksisting di Kawasan Pendidikan 

Cikokol, sedangkan pengumpulan data sekunder melalui kajian literatur dan survey 

ke instansional. 

 

a) Data Primer 

Menurut Sugiyono (2009) data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti 

dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. 

Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat 

objek penelitian dilakukan. Data primer ini dibutuhkan agar peneliti dapat 

mengetahui secara langsung mengenai kondisi dari lokasi studi yang dipilih pada 

penelitian ini. Pengumpulan data primer pada penelitian kali ini adalah untuk 

mengetahui kondisi eksisting dari jalur kendaraan bermotor dan non bermotor di 

Kawasan Pendidikan Cikokol. Kualitas dari pedestrian dan kualitas jalan serta 

komponen-komponen yang ada di dalamnya juga diperhatikan, seperti kondisi 

pejalan kaki yang melintas di dalam kawasan, kondisi trotoar, jalur sepeda, 

penyeberangan, kantong parkir, dan zona selamat sekolah. 

 

b) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini ada dua yaitu 

teknik studi pustaka dan teknik observasi. Studi pustaka, menurut Nazir (2013) 

teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, 

literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya 

dengan penelitian yang akan dilakukan.Teknik studi pustaka dapat dilakukan 

dengan melihat hasil dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian 
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ini, dan juga rancangan desain serupa yang memiliki karakteristik wilayah yang 

juga serupa. Teknik studi pustaka ini dapat melihat preseden mulai dari dalam 

negeri hingga luar negeri untuk mencari preseden yang sesuai yang dapat digunakan 

untuk acuan dalam arahan rancangan jalur kendaraan bermotor dan non bermotor 

di Kawasan Pendidikan Cikokol Kota Tangerang. 

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah teknik observasi. Observasi, 

menurut Sugiyono (2009) teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan 

bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi pada penelitian 

kali ini adalah untuk memperoleh data primer yang digunakan pada penelitian ini. 

Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti pada lokasi penelitian, sehingga 

memperoleh gambaran secara langsung dan dapat di dokumentasikan melalui 

media foto maupun gambar/sketsa. 

 

c) Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2009) data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan 

untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat 

ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder 

adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan 

penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan melihat preseden mulai dari dalam negeri hingga luar negeri untuk mencari 

preseden yang sesuai yang dapat digunakan untuk acuan dalam arahan rancangan 

jalur kendaraan bermotor dan non bermotor di Kawasan Pendidikan Cikokol Kota 

Tangerang. 

 

1.9.2 Metode Analisis 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan 

analisis deskriptif dan analisis tapak. Analisis deskriptif adalah analisis yang 

menjelaskan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya untuk memberikan 

penjelasan mengenai kondisi eksisting jalur kendaraan bermotor dan non bermotor 

di Kawasan Pendidikan Cikokol. Kemudian dari kondisi eksisting tersebut dapat 

terlihat masalah yang dapat menyebabkan kondisi jalur kendaraan bermotor dan 
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non bermotor di kawasan tersebut menjadi tidak baik, lalu hasilnya digunakan 

untuk dapat memberi arahan rancangan jalur kendaraan bermotor dan non bermotor 

di Kawasan Pendidikan Cikokol dengan menggunakan analisis tapak. 

 

Sasaran 1: Teridentifikasi kondisi eksisting jalur kendaraan bermotor dan 

non bermotor di Kawasan Pendidikan Cikokol Kota Tangerang. 

 

Sasaran pertama menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis 

dan faktual tentang fakta-fakta yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, 

mengolah, dan menganalisis. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan 

atau menjelaskan hasil dari kompilasi data. Analisis deskriptif dapat 

mendeskripsikan atau menjelaskan hasil dari analisis spasial yang disebut dengan 

deskriptif kuantitatif. Pada sasaran pertama ini mengidentifikasi kondisi jalur 

eksisting kendaraan bermotor dan non bermotor di Kawasan Pendidikan Cikokol 

Kota Tangerang. Mulai dari kondisi eksiting jalan, kantong parkir, trotoar, 

penyeberangan, dan jalur sepeda. Analisis deskriptif pada penelitian ini digunakan 

untuk mendeskripsikan hasil dari pengumpulan data dan analisis data. Analisis ini 

akan lebih banyak menjelaskan hasil data observasi yang didapat dari lapangan 

untuk memudahkan pembaca memahami hasil data observasi. 

 

Sasaran 2: Teridentifikasi masalah pada jalur kendaraan bermotor dan non 

bermotor di Kawasan Pendidikan Cikokol Kota Tangerang. 

  

Sasaran kedua ini merupakan salah satu output dari sasaran pertama, setelah 

teridentifikasi kondisi eksisting jalur kendaraan bermotor dan non bermotor di 

Kawasan Pendidikan Cikokol, dapat diketahui berbagai macam hal yang menjadi 

masalah dan menyebabkan jalur di kawasan ini menjadi tidak baik. Tahapan dalam 

mengidentifikasi bahwa suatu keadaan tersebut merupakan suatu masalah atau tidak 

terdiri dari beberapa langkah, pertama adalah dengan melihat kondisi eksisting yang 

mana pada penelitian kali ini dijelaskan pada sasaran pertama, kondisi tersebut 

dijelaskan sesuai dengan hasil yang di dapat dari observasi langsung di lapangan, 
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kemudian tahapan kedua adalah dengan membandingkan kondisi eksisting tersebut 

dengan suatu kondisi yang ideal atau sesuai standar yang berlaku maupun dengan 

teori yang di jadikan tinjauan pustaka pada penelitian kali ini, lalu tahapan yang 

terakhir adalah menentukan apakah kondisi eksisting yang sekarang merupakan 

suatu masalah sehingga memerlukan rancangan yang sesuai dengan standar atau 

kondisi tersebut sudah sesuai dengan standar. 

Mulai dari kondisi jalan, kantong parkir, trotoar, penyeberangan, dan jalur 

sepeda dapat di lihat apa saja masalah yang dapat menyebabkan tidak baiknya 

kondisi jalur kendaraan bermotor dan non bermotor di Kawasan Pendidikan 

Cikokol untuk memfasilitasi pergerakan yang ada di sana. Proses analisis deskriptif 

pada sasaran kedua ini mendeskripsikan berbagai macam masalah yang ada pada 

jalur kendaraan bermotor dan non bermotor di Kawasan Pendidikan Cikokol Kota 

Tangerang. 

 

Sasaran 3: Rekomendasi arahan rancangan jalur kendaraan bermotor dan 

non bermotor di Kawasan Pendidikan Cikokol Kota Tangerang dengan 

konsep Livable Streets. 

 

Pada sasaran ketiga ini dilakukan analisis tapak yang secara langsung dapat 

membentuk dan mengontrol pola kegiatan pada suatu kawasan. Selain itu analisis 

ini digunakan dalam mengolah hasil data sekunder untuk dianalisis menjadi data 

yang matang dan siap digunakan untuk menganalisis lebih lanjut. 

Data-data yang digunakan untuk melakukan analisis tapak ini di dapatkan dari 

hasil pada sasaran pertama dan sasaran kedua, yang mana hasil dari sasaran pertama  

dapat menggambarkan bagaimana kondisi eksisting dari kawasan tersebut, 

kemudian pada sasaran kedua dapat dilihat bagian mana saja yang belum atau tidak 

sesuai dengan standar yang seharusnya, bagian tersebutlah yang nantinya akan 

diperbaiki yang mana pada penelitian ini akan menggunakan arahan dan juga desain 

yang sesuai dengan standar dan karakteristik yang ada di sana. 

Analisis tapak pada penelitian ini digunakan untuk menentukan jalur beserta 

perangkatnya yang sesuai untuk diterapkan di Kawasan Pendidikan Cikokol agar 

pergerakan di kawasan tersebut menjadi baik, dan dapat mendukung serta tidak 
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mengganggu kegiatan yang ada di sekolah, universitas, serta kantor yang ada di 

dalam kawasan tersebut. Analisis tapak ini untuk melihat desain dan respon 

terhadap kondisi jalur yang ada di sana, dan juga untuk mengetahui kondisi sebelum 

dan sesudah dilakukannya analisis. Selain itu hasil dari analisis ini adalah 

menghasilkan desain rancangan jalur kendaraan bermotor dan non bermotor di 

Kawasan Pendidikan Cikokol. 

Desain dibuat sesuai standar dan sesuai dengan karakteristik dari kawasan 

pendidikan yang mana mayoritas pengendara kendaraan bermotor dan non 

bermotor merupakan siswa dan/atau mahasiswa. Desain ini di pilih dengan 

menggunakan standar yang berlaku di Indonesia. Selain sesuai standar juga 

berdasarkan dari kondisi tapak, di sini tidak hanya respon terhadap kondisi 

eksternal dan internal, namun juga respon terhadap potensi dan masalah di kawasan 

itu sendiri, maka arahannya akan sesuai dengan standar perancangan dan 

karakteristik kawasan. Arahan dan desain ini diharapkan dapat mengatasi masalah 

pada jalur dan pergerakan yang ada di kawasan pendidikan tersebut, sehingga dari 

kondisi jalur dan pergerakan yang baik tersebut dapat mendukung kegiatan belajar 

mengajar yang ada di dalam sekolah dan universitas di kawasan pendidikan ini 

menjadi lebih kondusif. Arahan dan desain yang akan dirancang pada penelitian ini 

meliputi 2 hal, yaitu untuk jalur kendaraan bermotor dan non bermotor.



 

 

 

1
7 

TABEL I.2 MATRIKS KETERSEDIAAN DATA 

No Sasaran Variabel Data/Informasi 

Teknik Pengumpulan 

Data Metode 

Analisis 
Instansi Output 

Observasi Sekunder 

1 

Teridentifikasi kondisi eksisting jalur 

kendaraan bermotor dan non bermotor 

di Kawasan Pendidikan Cikokol Kota 

Tangerang. 

 

& 

 

Teridentifikasi masalah pada jalur 

kendaraan bermotor dan non bermotor 

yang ada di Kawasan Pendidikan 

Cikokol Kota Tangerang. 

Jalan 

Lebar Jalan v  

Analisis 

Deskriptif 

 

Deskripsi 

mengenai 

kondisi 

eksisting jalur 

kendaraan 

bermotor dan 

non bermotor 

& deskripsi 

masalah yang 

ada pada jalur 

tersebut 

Marka Jalan v   

Jalur dan Lajur Jalan v   

Lampu Jalan v   

Hambatan Pada Sisi Jalan v   

Kantong 

Parkir 

Lokasi Kantong Parkir v   

Rambu Parkir v   

Daya Tampung Kantong Parkir v   

Hambatan Pada Kantong Parkir v   

Trotoar 

Lebar Trotoar v   

Marka Disabilitas v   

Lampu Penerangan v   

Pelindung/Peneduh v   

Tempat Sampah v   

Tempat Duduk v   

Hambatan Pada Trotoar v   

Penyebe

rangan 

Lokasi Penyeberangan v   

Jenis Penyeberangan (Sebidang/Tidak 

Sebidang) 
v   

Marka/Rambu Penyeberangan v   

Hambatan Pada Penyeberangan v   
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No Sasaran Variabel Data/Informasi 

Teknik Pengumpulan 

Data Metode 

Analisis 
Instansi Output 

Observasi Sekunder 

Jalur 

Sepeda 

Lebar Jalur Sepeda v   

Marka Jalur Sepeda v   

Hambatan Pada Jalur Sepeda v   

2 

Rekomendasi arahan rancangan jalur 

kendaraan bermotor dan non bermotor 

di Kawasan Pendidikan Cikokol Kota 

Tangerang dengan konsep Livable 

Streets. 

 

Jumlah Siswa Sekolah di Kawasan 

Pendidikan 
 v 

Analisis 

Tapak 

Dinas Pendidikan 
Rekomendasi 

arahan dan 

desain jalur 

kendaraan 

bermotor dan 

non bermotor 

Rencana Pengembangan Kawasan 

Pendidikan Cikokol 
 v 

Dinas 

Perhubungan 

Sumber: Penulis, 2020
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1.10 Sistematika Penulisan 

Penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang peneiliti 

mengulas topik penelitian ini. Kemudian pada bagian ini juga 

dijelaskan mengenai rumusan masalah yang akan menjadi acuan dari 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penelitian ini juga akan 

memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga batasan-batasan dari 

penelitian ini dari segi materi dan ruang lingkup. Selain itu juga akan 

dijelaskan mengenai kerangka pemikiran penelitian, metode 

penelitian, dan juga sistematika penulisan dari penelitian ini. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

 Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai literatur yang 

digunakan untuk mendukung penelitian ini. Mulai dari dokumen 

perencanaan di lokasi penelitian hingga dokumen teknis yang 

berhubungan dengan materi dalam penelitian ini. 

BAB III GAMBARAN WILAYAH STUDI 

 Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai kondisi dari lokasi studi 

penelitian dari umum hingga rinci sesuai dengan materi dari 

penelitian ini. Gambaran wilayah studi ini mengacu dari ruang 

lingkup wilayah yang telah dijelaskan secara makro pada BAB I. 

BAB IV ANALISIS 

 Pada bagian ini menjelaskan mengenai analisis dari penelitian ini, 

berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah di dapatkan 

dari hasil observasi dan instansi yang bersangkutan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian 

ini, dan saran atau rekomendasi untuk studi lanjutan. 


