
RINGKASAN 

 

Widya Saraswati, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas 

Universitas Brawijaya, Mei 2014, Hubungan Partisipasi Masyarakat Terhadap 

Kualitas Taman Perumahan di Kota Malang, Dosen Pembimbing : Eddi Basuki 

Kurniawan, ST., MT. dan Dian Dinanti, ST., MT. 

 

Sebagian besar taman di Kota Malang memiliki kualitas yang buruk karena tidak 

dapat mewadahi kegiatan masyarakat. Padahal seharusnya keberadaan taman dapat 

memberikan manfaatan bagi masyarakat. Perbedaan kondisi taman perumahan yang ada 

perlu untuk dikaji lebih lanjut untuk mengetahui perbedaan kontribusi masyarakat pada 

taman perumahan dari latar belakang penduduk yang berbeda-beda. Dipilihnya taman 

perumahan sebagai objek studi, dikarenakan masyarakat lebih mudah mengakses 

pengelolaan taman perumahan selaku hirarki pertamanan terendah pada sistem 

pertamanan kota. Karena kemudahan itu pula, aktivitas masyarakat pada taman 

memiliki dampak pada kualitas taman. Selain itu, terdapat ketidakjelasan peran 

masyarakat dalam pemeliharaan taman. Tujuan dari penelitian adalah 

merekomendasikan bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan warga untuk 

meningkatkan kualitas taman perumahan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa taman perumahan menengah atas memiliki 

berkualitas baik dan partisipasi masyarakat umumnya berkualitas kurang baik, 

sedangkan persamaan regresi linier bergandanya adalah                  
               . Dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi yang paling berpengaruh 

adalah pemecahan masalah (X1), pengadaan prasarana (X5), dan keterlibatan dalam 

pembangunan (X6). Pada perumahan menengah bawah taman berkualitas cukup baik 

dan partisipasi masyarakat berkualitas kurang baik. Variabel yang memiliki pengaruh 

adalah pemecahan masalah (X1), pendanaan (X4), dan pengadaan prasarana (X5). 

Bentuk persamaan regresi linier bergandanya untuk perumahan menengah bawah adalah 

                               .  
Melalui partisipasi masyarakat  dalam upaya peningkatan kualitas taman, warga 

dapat memberikan kontribusinya untuk mendapatkan manfaat taman yang sangat baik. 

Dari bentuk partisipasi yang diketahui di atas, maka diharapkan masyarakat dapat lebih 

aktif pada kegiatan yang bersangkutan untuk menjadi taman perumahan memiliki 

kualitas yang sangat baik. Dengan demikian, manfaat taman dapat dirasakan warga 

secara maksimal apabila taman perumahannya berkualitas. 
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