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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penduduk merupakan sekumpulan individu yang menempati suatu habitat 

geografis, menjalani kehidupan dan berinteraksi dengan antar individu pada 

habitatnya (Munir dan Budiharto, 1990). Area dari tempat penduduk hidup akan 

selalu tetap luasnya, tidak bertambah maupun berkurang, sedangkan semakin lama 

jumlah penduduk akan semakin bertambah dan menyebabkan timbulnya masalah 

kependudukan. Masalah yang seringkali terjadi pada aspek kependudukan yaitu 

pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga terjadi kepadatan penduduk dan 

distribusi penduduk yang tidak terkendali (Rahman, 2018). Ketidakseimbangan 

antara  ketersediaan lahan  dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, 

menyebabkan munculnya fenomena kepadatan (density) yaitu berupa kepadatan 

penduduk maupun kepadatan permukiman sehingga menimbulkan fenomena  

kesesakan (crowding) pada suatu ruang kota (Burhanuddin, 2010).  Pertumbuhan 

jumlah penduduk yang selalu meningkat akan selalu diikuti dengan peningkatan 

kebutuhan akan tempat tinggal, sehingga bermunculan kampung kota yang 

merupakan permukiman-permukiman padat di perkotaan. 

 

Kampung kota merupakan permukiman padat penduduk yang berada di tengah 

perkotaan. Kampung kota memiliki bentuk permukiman berada di wilayah 

perkotaan dengan kelekatan ciri khas yaitu penduduk bersifat dan berperilaku 

seperti di pedesaan; ketidakteraturan bentuk fisik; kualitas lingkungan yang buruk; 

kerapatan bangunan dan kepadatan penduduk yang tinggi serta memiliki pola guna 

lahan campuran (Nursyahbani dan Pigawati, 2015). Namun di sisi lain kampung 

kota mempunyai ciri khas berdasarkan sejarah kampung kota tersebut. Perilaku 

kehidupan penghuni kampung kota cenderung lebih bergotong royong dan tumbuh 
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rasa kebersamaan yang kuat, dibandingkan dengan sifat kehidupan perkotaan yang 

cenderung bersifat kompetitif antara satu sama lain dan bersifat individualis 

(Sumardjito, 1999). 

 

Kampung kota yang identik dengan ketidakteraturan hingga kekumuhan 

membutuhkan sebuah konsep yang dapat membuat citra dari kampung kota tersebut 

menjadi lebih baik dan memiliki nilai lebih yang positif. Menurut Lynch (1981) 

terdapat dimensi-dimensi yang diperlukan untuk menghadirkan sebuah tempat yang 

baik atau ideal yaitu dimensi vitality, senses, fit, access, control, efficiency dan 

justice. Sebuah tempat yang baik atau ideal tidak hanya dilihat dari bentuk fisik 

kawasan, tetapi terdapat faktor lainnya yang perlu diperhatikan dalam membentuk 

sebuah tempat yang baik (Damayanti, 2012). Salah satunya yang perlu diperhatikan 

terdapat dalam dimensi senses yaitu sense of place. Sense of place memiliki definisi 

yaitu sebuah perasaan personal yang berasal dari pengalaman seseorang selama 

berada di suatu tempat tertentu yang akan mempengaruhi orang tersebut dalam 

menilai sebuah tempat. (Schulz, 1979). Maka perasaan seseorang yang berada 

disuatu tempat merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan tempat 

yang baik, seperti perasaan nyaman seseorang yang muncul ketika berada disuatu 

tempat akan berarti tempat tersebut merupakan tempat yang ideal dan nyaman 

untuk ditinggali. 

 

Sense of place memiliki faktor-faktor yang dapat membentuk perasaan suatu 

individu terhadap suatu tempat. Faktor-faktor tersebut terdiri dari bentuk fisik, 

aktifitas, dan makna tempat. Faktor bentuk fisik mampu membuat elemen-elemen 

fisik dalam sebuah tempat menjadi memiliki makna yang ditimbulkan oleh 

perasaan dari individu yang berada di tempat tersebut. Faktor aktifitas menyangkut 

kegiatan bersosialisasi di dalam tempat tersebut dan menyangkut peran individu 

dalam memperlakukan tempat tersebut. Pada faktor makna menyangkut kesan, 

perasaan dan pendapat dari individu pengguna tempat tersebut selama berdiam di 

tempat tersebut. Kesan-kesan yang diberikan oleh pengguna tempat memberikan 
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sebuah makna pada suatu tempat dan elemen-elemen di dalamnya. Selain faktor-

faktor pembentuk, sense of place juga memiliki empat tingkatan yang menunjukkan 

semakin tinggi tingkat sense of place dalam sebuah tempat akan membuat pengguna 

tempat tersebut menjadi lebih nyaman untuk berdiam lebih lama lagi hingga enggan 

untuk bergerak dari tempat tersebut, sebaliknya jika tingkat sense of place rendah 

maka akan membuat pengguna dari tempat tersebut tidak ingin berlama-lama 

karena tidak merasa familiar dengan tempatnya dan tidak memiliki perasaan yang 

mendalam terhadap tempat yang didiaminya (Najavi, 2011). 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan kepadatan penduduk yang terjadi Indonesia yaitu dengan jumlah 

penduduk yang tinggi sebanyak 268.583.016 jiwa, membuat Indonesia menjadi 

negara terpadat di dunia ke-4 (empat) setelah India, Tiongkok dan Amerika Serikat. 

Kepadatan penduduk seringkali terjadi pada kota-kota besar, salah satunya Kota 

Bandung. Sebagai ibu kota dari Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung yang 

merupakan kota metropolitan pada tahun 2019 menurut data BPS Kota Bandung 

memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.503.710 jiwa dengan kepadatan penduduk 

14.960 jiwa/km.  

Kepadatan penduduk yang terjadi di Kota Bandung salah satunya yaitu terjadi pada 

Kecamatan Coblong yang memiliki intensitas jumlah penduduk yang tinggi. Pada 

2019 menurut data BPS Kecamatan Coblong memiliki jumlah penduduk sebanyak 

110.578 jiwa dan menempati urutan ke-5 (lima) dengan kepadatan yang tinggi di 

Kota Bandung dengan kepadatan penduduk sebesar 18.110 jiwa/km². Kelurahan 

Dago yang termasuk kedalam Kecamatan Coblong didominasi dengan kawasan 

permukiman. Salah satu permukiman di Kelurahan Dago yang termasuk kedalam 

permukiman kepadatan tinggi yaitu Kampung Pelangi 200 yang terdapat pada 

wilayah RW 12. 

Kampung Pelangi 200 adalah sebuah kampung kota yang terdapat pada Kota 

Bandung terletak disebelah timur dari Kota Bandung memiliki kepadatan penduduk 
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sebesar 887jiwa/ha yang termasuk kedalam klasifikasi kepadatan penduduk sangat 

tinggi. Kepadatan yang terjadi di Kampung Pelangi 200 dikarenakan sebagian besar 

warganya turun temurun menduduki Kampung Pelangi 200, sehingga dalam satu 

rumah terdapat tiga hingga empat Kartu Keluarga (KK) yang menyebabkan 

kepadatan terjadi pada Kampung Pelangi 200. Pada tahun 2018 Kampung Pelangi 

200 yang awalnya bernama Kampung 200 ditata untuk menjadi kampung warna 

dengan ciri khas warna-warni pada setiap bangunan-bangunannya. Penataan 

dengan melakukan pengecatan di Kampung Pelangi 200 merupakan CSR dari 

PT.Sanlex dengan harapan mampu mengurangi kesan kumuh yang ada pada 

Kampung Pelangi 200. Sehingga pada bulan Agustus 2018 Kampung Pelangi 200 

diresmikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai salah 

satu kampung kota yang akan diarahkan sebagai kampung wisata.  

 

Penelitian terdahulu dengan topik sense of place telah banyak dilakukan, namun 

untuk penelitian sense of place dengan wilayah studi Kampung Pelangi 200 

merupakan penilitian yang baru, sehingga penelitian mengenai sense of place ini 

menarik untuk dilakukan karena belum pernah dilakukan sebelumnya pada 

Kampung Pelangi 200. Output penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran 

mengenai sense of place di Kampung Pelangi 200 dan juga diharapkan dapat 

menjadi acuan dalam pengembangan wilayahnya kelak untuk menjadi tempat yang 

lebih baik dengan tidak merubah karakteristik dari Kampung Pelangi 200 yang telah 

melekat dengan warganya. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka muncul 

pertanyaan penelitian yaitu bagaimana dan berada pada tingkatan mana sense 

of place yang terdapat di Kampung Pelangi 200 menurut persepsi warga 

Kampung Pelangi 200? 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan pertanyaan penilitian tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mendeskripsikan tingkat sense of place yang dibentuk melalui komponen 
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pembentuk sense of place yaitu bentuk fisik, aktivitas dan makna menurut persepsi 

warga Kampung Pelangi 200. Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Teridentifikasinya sense of place yang terbentuk dari bentuk fisik yang 

diketahui oleh warga di Kampung Pelangi 200, 

2. Teridentifikasinya sense of place yang terbentuk dari aktivitas warga yang 

terdapat di Kampung Pelangi 200, 

3. Teridentifikasinya sense of place yang terbentuk dari makna yang dirasakan 

oleh warga selama tinggal di Kampung Pelangi 200, 

4. Teridentifikasinya tingkat sense of place di Kampung Pelangi 200. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbagi ke dalam ruang lingkup wilayah yang 

menunjukan batasan kawasan penelitian dan ruang lingkup substansi yang 

menunjukan batasan bahasan penelitian. 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah  

Kampung Pelangi 200 terletak di Jalan Sangkuriang Dalam RW 12, 

Kelurahan Dago. Kampung Pelangi 200 merupakan salah satu pemukiman 

padat penduduk yang terdapat pada sebelah timur Kota Bandung. Kampung 

ini memiliki luas sebesar 2,09 ha yang terdapat pada bantaran Sungai 

Cikapundung. Adapun peta Kawasan Kampung Pelangi 200 dapat dilihat 

pada gambar 1.1 Peta Administrasi Kampung Pelangi 200 

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 

Pada penelitian sense of place yang akan dilakukan terdapat aspek-aspek yang 

menjadi bahasan yaitu terdiri dari komponen pembentuk sense of place yang 

merupakan tiga komponen di dalam place yang menjadi variabel dalam penelitian 

yaitu bentuk fisik, aktivitas dan makna yang akan dilihat melalui persepsi warga di 

kawasan penelitian. Definisi operasional dan batasan variabel pada penelitian 

mengenai sense of place yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut: 
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1. Bentuk fisik merupakan setting fisik yang terdapat pada suatu kawasan meliputi 

kepadatan antar bangunan, daya tarik kawasan, tata guna lahan, penandaan, 

sirkulasi dan juga sistem perparkiran pada suatu kawasan. Sense of place yang kuat 

ditunjukkan karena adanya familiarity pada manusia dengan bentuk fisik dari suatu 

tempat. 

2. Aktivitas yang terjadi pada kawasan permukiman dapat berupa interaksi antar 

sesama penghuni kawasan, sehingga muncul hubungan sosial yang terjadi antar 

manusia dalam sebuah ruang, sense of place muncul berkaitan dengan hubungan 

sosial yang terjalin antar warga. Selain itu aktivitas yang terjadi dapat berupa 

interaksi antara penghuni dan lingkunganya seperti partisipasi penghuni dalam 

pengembangan dan pemeliharaan kawasan lingkungannya. Seseorang akan 

berpartisipasi dalam aktivitas sosial di suatu tempat, apabila memiliki ikatan 

emosional yang kuat terhadap tempat tersebut. 

3. Makna terbentuk melalui hubungan antara manusia dan tempat, makna atau 

kesan yang terbentuk sesuai dengan pengalaman pribadi seseorang saat berada 

disuatu tempat. Makna yang terbentuk pada suatu kawasan permukiman dapat 

berupa kesan nyaman penghuni selama menempati kawasan tersebut. Semakin 

tinggi sense of place dalam sebuah tempat akan membuat pengguna tempat tersebut 

menjadi lebih nyaman untuk berdiam lebih lama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini disusun secasa sistematis agar mudah dipahami dan 

terstruktur, berikut uraian singkat mengenai isi dari masing-masing bab pada 

penelitian ini yaitu yang terdiri dari 6 (enam) bab. 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Bab ini berisi uraian dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan 

sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian 
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yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi, serta bagian terakhir yaitu 

sistematika penulisan.  

BAB 2 KAMPUNG KOTA DAN SENSE OF PLACE 

Bab ini berisi dasar teori mengenai beberapa konsep yang menjadi isi dari penelitian 

ini. Teori yang terdapat pada bab ini yaitu terdiri dari penjelasan teori mengenai 

kampung kota, dilanjutkan dengan teori mengenai sense of place dan definisi terkait 

variabel-variabel yang dilakukan dalam penelitian yaitu bentuk fisik, aktivitas dan 

makna. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi jenis penelitian yang di dalamnya terdapat kerangka pemikiran, 

metode pengumpulan data, yang terakhir mengenai metode dan tahapan analisis 

data yang akan dilakukan pada penelitian 

BAB 4 KAMPUNG PELANGI 200 

Bab ini berisi gambaran umum mengenai Kampung Pelangi 200 meliputi kondisi 

sosial, kondisi ekonomi, kondisi fisik, dan ketersediaan sarana dan prasarana. 

BAB 5 TINGKAT SENSE OF PLACE 

Bab ini berisi hasil analisis variabel-variabel sense of place dan analisis tingkat 

sense of place yang terdapat pada Kampung Pelangi 200. 

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi kesimpulan terkait hasil analisis, rekomendasi yang dapat diberikan 

terkait Kampung Pelangi 200 dan kelemahan penelitian. 
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Gambar 1.1 Peta Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

PETA 

RUANG LINGKUP 

WILAYAH PENELITIAN 


