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Kota Malang merupakan salah satu kota yang diwarisi bangunan tua bersejarah, 

beberapa diantaranya berada di kawasan Alun – Alun Merdeka dan kawasan Tugu. Seiring 

berjalannya waktu, berkembangnya kawasan Alun – Alun Merdeka dan Kawasan Tugu 

mengalami perubahan karakter visual hingga citra kawasan keduanya. Namun tidak 

banyak orang yang tertarik untuk mengunjungi kawasan menunjukkan bahwa citra 

kawasan kurang memiliki ketertarikan bagi pengunjung. Berdasarkan survei pendahuluan, 

diperoleh hasil bahwa jalur pedestrian dominan digunakan sebagai sarana pergantian lokasi 

aktivitas atau hanya sekedar lewat untuk menuju lokasi lain. Terdapat sisi jalur pedestrian 

yang mengalami kerusakan fisik atau peralihan fungsi menjadi titik lokasi parkir dan 

berjualan. Padahal jalur pedestrian memiliki peran penting dalam pembentukan identitas 

atau citra kota khususnya identitas suatu kawasan, jadi peneliti memfokuskan responden 

penelitian adalah pengguna jalur pedestrian.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui elemen pembentuk citra kawasan dari 

objek bangunan yang mudah diingat oleh para ahli dan pengguna jalur pedestrian kawasan 

serta bagaimana citra elemen kawasan tersebut. Analisis elemen kawasan menggunakan 

peta mental berdasarkan pemilihan responden, selanjutnya hasil tersebut ditentukan objek 

yang paling dominan dipilih responden dengan melakukan analisis penentuan objek 

elemen pembentuk kawasan. Analisis behavior mapping digunakan untuk melakukan 

penentuan pola aktivitas responden dalam mempersepsikan citra kawasan. Dalam menilai 

citra kawasan didukung dengan penggunaan teori Gestalt yang tujuannya memudahkan 

responden untuk melihat satu kesatuan pola dari objek elemen yang terbentuk. Dilakukan 

analisis lanjutan yaitu analisis multidimensional scaling untuk melihat keterkaitan pola 

aktivitas terhadap hasil penilaian citra kawasan yang diberikan pengguna jalur pedestrian.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen kawasan yang dianggap dapat 

membentuk serta memperkuat citra kawasan adalah objek atau bangunan yang memiliki 

ketertarikan secara fisik, visual hingga aktivitas guna lahannya, dengan kriteria – kriteria 

tertentu sesuai pada kondisi elemen pada masing – masing kawasan penelitian. Dilakukan 

penilaian persepsi citra dari elemen yang terbentuk, hasil diperoleh bahwa kemiripan 

persepsi citra kawasan yang dipengaruhi oleh jenis aktivitas yang sedang dilakukan oleh 

pengguna jalur pedestrian, dipengaruhi juga oleh kedekatan posisi pengguna jalur 

pedestrian ketika sedang menggambarkan persepsi citra kawasan saat itu.  

Kata Kunci : persepsi; citra kawasan; jalur pedestrian; kawasan bersejarah. 

 

 

 



ii 

 

SUMMARY 

 

Oktavia Altika Dewi, Department of Urban and Regional Planning, Faculty of 

Engineering, Brawijaya University, July 2019, Perception of Pedestrians on the 

Historical Region Image of Elements (Case Study: Alun – Alun Merdeka and Tugu Region 

Malang City). Academic Supervisors : Antariksa and Wara Indira Rukmi. 
 

 

Malang city is one of the inherited cities with historic ancient buildings, some of 

them are Alun - Alun Merdeka and Tugu regions. The development of the Alun - Alun 

Merdeka and Tugu regions has caused changes in visual characters to the image of the 

area in both public spaces. However, not many people are interested to visit those areas 

show that the image of the region is less attractive. Based on a primary survey obtained 

the results that pedestrian ways dominant to use changing activity locations or just 

passing the pedestrian ways. There is side damage to the pedestrian way or function 

switch to be a parking area and selling. In fact, the pedestrian ways have an important 

role in identity formation, especially region identity, so this research focused on 

pedestrian users. 

This research aims to find out the elements of the region's image of the buildings 

that are easily remembered by the expert respondent and pedestrian users, and how the 

region's image of those elements. Analysis of the region element using mental maps based 

on the selection of respondents, hereinafter the result has determined the most dominant 

object of the respondent by conducting the analysis of object determination of the forming 

element region. Analysis of behavior mapping is used to determine the pattern of the 

respondent's activity in the perception of region image. In assessing region image is 

supported by the Gestalt theory whose objective, allows the respondent to see a unified 

pattern of the elements object formed. And the last one used multidimensional scaling to 

see the relationship of activity patterns to the result of an assessment of region images 

given by pedestrians.  

The results showed that the area elements deemed able to form and reinforce the 

image of the region were objects or buildings that had physical, visual interest to the 

activity in use, with certain criteria according to the condition of the elements in each 

research area. Conducted an image perception assessment of the elements formed, the 

results gained that the resemblance of the image perception of the region influenced by 

the type of activity being done by the user of the pedestrian path, influenced also by the 

proximity of the user position A pedestrian path while describing the image perception of 

the area at the time.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seseorang akan mengamati bahkan membentuk sebuah imajinasi kawasan dengan 

melakukan pergerakan melalui jalur jalan, (Lynch, 1960). Pernyataan tersebut berkaitan 

dengan teori yang dikemukakan oleh (Shirvani, 1985) bahwa Pedestrian ways memiliki 

peran untuk peningkatan citra kawasan karena memiliki peranan dalam pembentukan kota, 

sehingga kualitas yang baik dari pedestrian meningkatkan keinginan seseorang untuk 

menggunakan jalur pedestrian tersebut. Menurut Davies (2000) menjelaskan bahwa untuk 

melakukan penataan pedestrian ways yang baik harus memperhatikan connections, 

convenience, convivial, comfortable dan conspicuousness, beberapa contoh aspek tersebut 

tidak dimiliki di Kawasan Tugu Kota Malang dengan terdapatnya sisi - sisi jalur pedestrian 

yang terhalangi pohon ataupun jalan yang tidak rata sesuai hasil survey pendahuluan 

peneliti. Oleh karena itu, adanya connection yang baik akan memberikan kualitas 

pedestrian yang juga baik. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian (Pratitis, 2015) 

dijelaskan bahwa elemen fisik yang mendukung tingkat kenyamanan pengguna jalur 

pedestrian salah satunya didukung oleh daya tarik kawasan berupa citra visual.  

Citra kota adalah deskripsi secara mental suatu kota sesuai dengan pandangan 

masyarakat secara umum, definisi tersebut dikemukakan oleh (Lynch, 1960). Penilaian 

pandangan tersebut memberikan kemudahan seseorang untuk mengenali dan mengingat 

suatu kawasan. Semakin banyak elemen yang melekat pada suatu kawasan semakin mudah 

seseorang untuk mengenali kawasan tersebut. Menurut Al-Shams dan Badarulzaman 

(2014) membentuk citra kota yang khas bukan tugas yang mudah karena hal tersebut 

bergantung pada cara timbal balik interaksi antara orang dan lingkungan sekitarnya. 

Interaksi yang baik antara orang dan lingkungan didukung dengan keberagaman activity 

support, beragamnya aktivitas mampu memberikan pengaruh terhadap terbentuknya citra 

kawasan (Ghassani, et al., 2015). Dukungan keberagaman aktivitas yang melibatkan orang 

dan lingkungan mampu memberikan pandangan atau persepsi tertentu, baik persepsi 

tersebut dapat meningkatkan citra suatu kawasan maupun menurunkan citra suatu kawasan. 

Menurut Kiruthiga dan Thirumaran (2016), persepsi visual yang rendah terhadap jalanan di 

kawasan bersejarah dapat menurunkan karakteristik kawasan secara bertahap. Peningkatan 
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maupun penurunan citra suatu kawasan juga dipengaruhi oleh elemen pembentuk kota 

yang dikemukakan oleh (Shirvani, 1985) dan  (Lynch, 1960). Elemen – elemen yang 

dikemukakan mereka dapat dijadikan acuan agar citra kawasan bangunan pada masing – 

masing kawasan bangunan bersejarah tetap memberikan khas kekunoan bangunannya.  

Setiap daerah memiliki warisan berbeda – beda yang dapat meningkatkan citra suatu 

kawasan. Menurut Gunlu (2009) warisan merupakan cerminan dari berbagai cara hidup 

dan kebiasaan, dengan kata lain perbedaan budaya maupun tempat tinggal. Warisan yang 

terjaga dengan baik memungkinkan masyarakat untuk mengenal kultur sejarah dengan baik 

sesuai kronologisnya. Contoh warisan tersebut salah satunya berupa kawasan bersejarah 

yang terbentuk dari adanya bangunan yang memiliki nilai historis, sehingga harus 

dilestarikan dengan baik. Pelaksanaan proses pelestarian adalah langkah baik dalam 

melindungi warisan bangunan dari bahaya yang dapat menghambat kelancaran proses 

pelestarian dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan usia dan kondisi bangunan. 

Kawasan dapat dikatakan bersejarah apabila terdapat bangunan dengan asal – usul kejadian 

yang mampu menceritakan kejadian masa lampau. Berdasarkan  UU Cagar Budaya Nomor 

11 Th. 2010 disebutkan bahwa bangunan diusulkan sebagai bangunan cagar budaya 

diantaranya apabila bangunan yang memiliki usia minimal 50 tahun dan memiliki nilai 

historis. Bangunan cagar budaya apabila ditinjau dari segi seni bangunan maupun segi 

estetika bangunannya, memiliki kualitas cukup tinggi dan memiliki keragaman bentuk 

kesenian arsitektur berbeda atau khas serta mewakili zamannya. Pelestarian bangunan 

budaya dan bersejarah selalu menghadirkan tantangan di semua tingkat desain arsitektur 

(Penica, et al., 2015). Kawasan bersejarah merupakan kawasan yang didalamnya terdapat 

dua situs atau lebih dan memiliki lokasi berdekatan berdasar UU Cagar Budaya Nomor 11 

Th. 2010. Contohnya adalah Kota Malang yang menjadi salah satu kota dengan warisan 

bangunan – bangunan bersejarah. Bangunan – bangunan tersebut banyak yang masih 

terpelihara dengan baik kondisi fisik bangunannya. Namun terdapat juga bangunan yang 

tidak dirawat dengan baik.  Berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang dilakukan oleh 

peneliti, dapat dilihat bahwa kawasan bersejarah banyak yang mengalami perubahan 

karakter visual akibat munculnya bangunan baru sehingga menyebabkan penurunan citra 

kawasan. Contohnya seperti pada kawasan Alun – Alun Kota Malang yang mengalami 

perubahan massa bangunan hingga citra kawasannya (Rahajeng, 2009).  

Berdasarkan teori yang telah diuraikan tersebut ditunjukkan adanya timbal balik 

antara pengguna jalur pedestrian terhadap citra kawasan bersejarah, karena jaringan jalan 
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menjadi elemen penting dalam meningkatkan citra kawasan. Namun di lokasi penelitian, 

peneliti melihat bahwa kawasan yang akan diteliti tidak banyak diminati pengguna 

pedestrian jalan padahal kawasan tersebut memiliki bangunan bersejarah yang masih 

dijaga kelestariannya dengan visual khas bangunan lama. Peneliti ingin mengetahui 

persepsi pengguna pedestrian pada  kawasan penelitian, karena setiap pengguna pedestrian 

tersebut memiliki pandangan dan ekspresi yang berbeda dalam memberikan penilaian 

tentang citra elemen kawasan bersejarah. Perbedaan pemaknaan citra elemen kawasan pada 

kedua kawasan tersebut menjadi dasar pertimbangan peneliti ingin mengetahui kondisi 

citra yang terbentuk sesuai karakter pada Kawasan Tugu dan Kawasan Alun – Alun 

Merdeka Kota Malang.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Citra elemen kawasan yang terbentuk pada setiap kawasan berbeda – beda, hal 

tersebut juga didukung dengan penilaian yang dilakukan pengguna pedestrian berdasarkan 

persepsi masing – masing individu. Pedestrian menjadi salah satu fasilitas yang tersedia di 

sekitar kawasan bersejarah dan dapat dijadikan sebagai tempat dalam memberikan 

pengamatan atau pemberian nilai visual terhadap kawasan bersejarah sesuai yang 

disebutkan dalam teori (Lynch, 1960). Oleh karena itu peneliti ingin mengamati “Persepsi 

Pengguna Pedestrian Terhadap Citra Elemen Kawasan Bersejarah” yang didasari oleh 

beberapa faktor, seperti: 

1. Kurangnya penataan bangunan sehingga menyebabkan bangunan baru tumbuh 

(dibangun) tanpa memperhatikan image bangunan bersejarah yang sudah ada pada 

kawasan Tugu seperti pembangunan Rumah Makan Kertanegara, Ganesha Operation 

(GO), Bank Mega Syariah, Bank Muamalat yang terletak di sepanjang Jalan 

Kertanegara, serta pembangunan rumah – rumah tinggal dengan gaya bangunan 

modern di sekitar Jalan Suropati, pembangunan pagar pembatas pada Alun – Alun 

Tugu juga dianggap mengurangi estetika orisinal dari Alun – Alun Tugu pada awal 

pembangunan. Sebaliknya, pada kawasan Alun – Alun Merdeka pembangunan yang 

kurang mendukung image bangunan bersejarah adalah Cim Niaga di Jalan Merdeka 

Timur, serta bangunan – bangunan baru pada kawasan perdagangan Jalan Kauman.  

2. Terjadi perubahan karakter spasial kawasan Alun – Alun Malang akibat dari 

perubahan kawasan menjadi CBD (Central Bisnis Distric). Kawasan tersebut 

mengalami pergeseran peran menjadi penyangga kegiatan komersial seperti pada sisi 
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bagian Timur (Jalan Merdeka Timur) dan Utara Alun – Alun Malang (Jalan Merdeka 

Utara) terjadi perubahan fungsi menjadi lokasi parkir kendaraan yang tujuannya 

untuk menunjang kegiatan komersial (Junianto, 2010).  

3. Pada aspek politik, berkembangnya kawasan alun – alun Kota Malang mengalami 

perubahan pada massa bangunan dan fungsi bangunan. Pada tahun 1882 kawasan 

masih didominasi dengan bangunan kantor (perkantoran) namun saat ini lebih 

didominasi oleh bangunan perdagangan dan jasa. 

 
          Tahun 1882 - 1945 

 
  Tahun 1946 - 1997 

 
   Tahun 1998 - 2004 

 
                              Tahun 2005 - sekarang 

Gambar 1.1  Perubahan Tata Guna Lahan Kawasan Alun – Alun Merdeka 
      Sumber: Rahajeng, 2009 

 

Sebaliknya, pada aspek sosial budaya, perkembangan kawasan tersebut mengalami 

perubahan aktivitas dari yang awalnya digunakan sebagai tempat upacara masa 

pemerintah kolonial Belanda serta aktivitas perdagangan, untuk aktivitas yang 

sekarang dominan dilakukan adalah olahraga, duduk, berteduh hingga melakukan 

aktivitas rekreasi. Selain itu, terjadi perubahan citra kawasan untuk beberapa elemen 

kawasan seperti path dan landmark. Untuk path mengalami perubahan kondisi fisik 

jalur jalan pola diagonal menjadi heksagonal, untuk landmark yang terpilih adalah 

Gedung Societet Concordia namun saat ini landmark yang dikenal adalah Masjid 

Jami’ (Rahajeng, 2009).  
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4. Kawasan Alun – Alun Merdeka dan Kawasan Tugu memiliki fasilitas publik berupa 

pedestrian, namun tidak banyak orang yang tertarik untuk beraktivitas pada jalur 

pedestrian meskipun kedua kawasan tersebut terdapat bangunan – bangunan 

bersejarah yang memiliki sense of place bangunan lama dengan diketahui dominasi 

jenis aktivitas yang dilakukan pengguna jalur pedestrian adalah hanya sekedar lewat.  

 
Gambar 1.2  Aktivitas Weekday Kawasan Tugu 

 
Gambar 1.3 Aktivitas Weekend Kawasan Tugu 

 
Gambar 1.4  Aktivitas Weekday Kawasan Alun – Alun Merdeka 

5. Terdapat beberapa sisi pada pedestrian jalan di Kawasan Tugu yang terhalangi oleh 

pohon dan terdapat juga kondisi pedestrian yang buruk (penampakan jalan yang tidak 

rata), serta penggunaan jalur pedestrian sebagai tempat berjualan dan tempat parkir di 

Kawasan Alun – Alun Merdeka. Hal tersebut mengurangi kenyamanan dan 

menurunkan minat pengguna pedestrian untuk beraktivitas sehingga mengurangi 

kesempatan orang untuk menikmati visual kawasan. 

 
Gambar 1.5  Penggunaan Jalur 

Pedestrian untuk Parkir 

Kendaraan (Kawasan Alun – 

Alun Merdeka) 

 
Gambar 1.6  Penempatan 

Reklame di Jalur Pedestrian 

(Kawasan Tugu) 

 
Gambar 1.7  Penggunaan 

Jalur Pedestrian Untuk 

berjualan (Kawasan Alun – 

Alun Merdeka) 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang telah dilakukan, peneliti 

merumuskan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut. 

1. Elemen apa saja yang membentuk citra kawasan bersejarah dan bagaimana 

karakteristik elemen tersebut? 

2. Bagaimana citra elemen kawasan bersejarah menurut pengguna pedestrian? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil dari identifikasi masalah, dapat ditentukan 

tujuan dalam penelitian, yaitu: 

1. Mengetahui elemen citra kawasan yang membentuk kawasan bersejarah. 

2. Mengetahui citra elemen kawasan bersejarah menurut pengguna pedestrian. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian mengenai Persepsi Pengguna Pedestrian 

Terhadap Citra Elemen Kawasan Bersejarah yaitu: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai bahan kajian peneliti agar mampu 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama studi terutama dalam 

bidang peningkatan citra kawasan bangunan bersejarah sehingga dapat digunakan 

untuk mengembangkan dan meningkatkan pelestarian, selain itu juga dapat 

menambah ilmu pengetahuan baru bagi peneliti tentang pentingnya menjaga citra 

kawasan bangunan yang didukung dengan penggunaan pedestrian. 

2. Bagi Keilmuan 

Dapat menambah wawasan serta memudahkan proses praktek perencanaan maupun 

perancangan ruang khususnya terkait citra kawasan dan persepsi pengguna 

pedestrian dalam memberikan penilaian citra elemen yang terbentuk di lokasi 

penelitian.  

3. Bagi Masyarakat 

Dapat dijadikan arahan yang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat mampu 

memberikan peranan dalam melestarikan bangunan bersejarah serta menjaga citra 

elemen identitas kawasan agar tetap mudah diingat.  
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1.6 Ruang Lingkup 

Penelitian ini terdiri atas dua ruang lingkup penelitian, yaitu ruang lingkup wilayah 

dan ruang lingkup materi.  

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini difokuskan pada kawasan bersejarah di 

Kota Malang khususnya pada kawasan yang memiliki pedestrian. Kawasan – kawasan 

bersejarah tersebut adalah Kawasan Tugu dan Kawasan Alun – Alun Merdeka. Penentuan 

lokasi tersebut didasarkan pada beberapa aspek, yaitu: 

1. Apabila ditinjau dari segi visual kawasan, kedua kawasan tersebut memungkinkan 

adanya penilaian visual citra kawasan yang menarik karena keberagaman guna lahan 

bangunan bersejarah, sehingga secara tidak langsung juga akan menghasilkan 

keberagaman citra pada elemen – elemen kawasan yang terbentuk. 

2. Penggunaan bangunan bersejarah pada kawasan tersebut secara dominan digunakan 

sebagai fasilitas pelayanan masyarakat, sehingga peluang orang untuk beraktivitas 

pada pedestrian kawasan juga tinggi.  

3. Kedua kawasan memiliki beberapa objek bangunan bersejarah yang letaknya 

berdekatan sehingga memberi kemudahan orang untuk menilai visual kawasan 

bersejarah. 

4. Kedua kawasan tersebut memiliki fasilitas pedestrian jalan, sehingga memudahkan 

pengguna pedestrian untuk menikmati visual kawasan bersejarah. 

5. Batas kawasan Tugu dan Kawasan Alun – Alun Merdeka disesuaikan dengan objek 

elemen yang ditentukan oleh responden ahli sebagai objek pembentuk elemen 

kawasan.  

6. Kawasan Tugu dan Kawasan Alun – Alun Merdeka dipilih karena memiliki objek 

yang sesuai dengan kriteria objek elemen – elemen pembentuk citra kawasan seperti 

landmark, distric, edge, node, path, open space, pedesrian way, route, signage. 

Untuk ruang lingkup wilayah penelitian (Kawasan Tugu dan Kawasan Alun – Alun 

Merdeka) dapat dilihat pada gambar berikut. 
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                                 Gambar 1.8  Peta Lokasi Kawasan Tugu 
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                       Gambar 1.9  Peta Lokasi Kawasan Alun – Alun Merdeka



10 

 

1.6.2 Ruang Lingkup Materi 

Dalam melakukan penelitian, ruang lingkup materi dirumuskan untuk memberikan 

batasan pengkajian permasalahan dengan cara memfokuskan pembahasan dan menghindari 

pembahasan permasalahan dari batas yang ditentukan dalam penelitian. Lingkup materi 

dari penyusunan studi “Persepsi Pengguna Pedestrian Terhadap Citra Elemen Kawasan 

Bersejarah”, yaitu: 

1. Elemen yang membentuk citra kawasan; 

2. Penilaian citra elemen; 

3. Keragaman aktivitas yang dilakukan oleh pengguna pedestrian di jalur pedestrian; 

4. Persepsi pengguna pedestrian terkait ciri khas elemen, nilai kesejarahan, keunikan, 

ketajaman batas elemen, nilai keselarasan elemen, kedekatan posisi. 

1.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan tahapan atau langkah – langkah yang dapat 

dijadikan acuan memudahkan penelitian. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 

berikut.  
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Gambar 1.10  Kerangka Pemikiran 
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1.8 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan dalam bab penelitian ini berisikan tentang latar belakang adanya 

potensi dan permasalahan, rumusan penelitian, identifikasi masalah, tujuan melakukan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup materi dan wilayah, kerangka pikir dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan teori atau pustaka membahas terkait teori yang dapat dijadikan pedoman 

dalam proses analisis pada penelitian ini. Teori – teori yang digunakan peneliti berasal dari 

studi literatur dan beberapa penelitian sebelumnya (terdahulu) yang terdiri atas jurnal 

maupun tugas akhir. 

BAB III KONSEP PENELITIAN 

Konsep penelitian dalam bab ini membahas tentang alur penelitian yang akan 

dilakukan peneliti didukung teori – teori yang relevan serta definisi operasional penelitian.  

BAB IV METODE PENELITIAN 

 Metode penelitan dalam bab ini berisi cara – cara yang dapat digunakan dalam proses 

penelitian, cara – cara tersebut terdiri dari diagram alir penelitian, lokasi penelitian, metode 

yang digunakan untuk kompilasi data, serta analisa data. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan dalam bab ini menguraikan hasil – hasil survei penelitian 

yang selanjutnya dilakukan analisis dari data tersebut didukung dengan penggunaan 

analisis tertentu.  

BAB VI PENUTUPAN 

Penutupan dalam bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil analisis penelitian serta 

saran sebagai rujukan penelitian selanjutnya terkait kekurangan pada riset ini.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Karakteristik Kawasan 

Karakteristik kawasan menjadi sebuah identitas yang dimiliki oleh kawasan yang 

terdiri dari berbagai aspek pendukung sehingga membentuk berbagai macam penilaian 

(Zahnd, 1999) identitas menjadi sebuah ciri khas suatu tempat yang dapat menyebabkan 

adanya perasaan terhadap suatu tempat, dan didukung dengan apa yang dilakukan 

masyarakat di lokasi tersebut. Elemen pembentuk kawasan tersebut memiliki keterkaitan 

untuk membentuk citra kawasan yang didukung dengan elemen pembentuk kota. Elemen 

Pembentuk Kota (Lynch, 1960), yaitu:  

a. Path merupakan suatu jalur yang digunakan oleh pengamat untuk bergerak atau 

berpindah tempat.  

 
Gambar 2. 1 Contoh Elemen Path 

          Sumber: ahbelab.com 

b. Edges merupakan batas, dapat berupa suatu desain jalan, sungai, gunung. Edge 

memiliki identitas yang kuat karena tampak visualnya yang jelas.  

 
Gambar 2. 2 Contoh Elemen Edges 

          Sumber: ahbelab.com 

c. District merupakan suatu bagian kota mempunyai karakter atau aktivitas khusus 

yang dapat dikenali oleh pengamatnya. 
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Gambar 2. 3 Contoh Elemen District 

          Sumber: pinterest.com 

d. Nodes merupakan simpul atau lingkaran daerah strategis di mana arah atau 

aktivitasnya saling bertemu dan dapat diubah ke arah atau aktivitas lain, misalnya 

persimpangan lalu lintas, stasiun, lapangan terbang, jembatan, kota secara 

keseluruhan dalam skala makro besar, pasar, taman square, tempat suatu bentuk 

perputaran pergerakan, dan sebagainya.  

 

 
Gambar 2. 4 Contoh Elemen Nodes 

          Sumber: pinterest.com 

e. Landmark merupakan simbol yang menarik secara visual dengan sifat penempatan 

yang menarik perhatian. Biasanya landmark mempunyai bentuk yang unik serta 

terdapat perbedaan skala dalam lingkungannya. 

 
    Gambar 2. 5 Contoh Elemen Landmark 

                               Sumber: ahbelab.com 
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Gambar 2. 6 Elemen Fisik Mengenali Kawasan Menurut Kevin Lynch 

                                     Sumber: pinterest.com 

Beberapa elemen pembentuk kota (Lynch, 1960) kemudian dikembangkan 

(Spreiregen, 1965) menjadi beberapa elemen tambahan yang dapat digunakan untuk 

mendeskripsikan kota, yaitu: 

a. Landform and nature 

b. Local Climate 

c. Shape 

d. Size and density (kerapatan bangunan) 

e. Pattern, grain and texture 

f. Urban spaces and open spaces 

g. Routes 

h. Routes in the countryside 

i. Approach routes and surface arteries 

j. Local streets (jalan lokal) 

k. The distric of a city 

Terdapat juga elemen – elemen pembentuk kota (Shirvani, 1985), terdapat delapan 

elemen yaitu: 

1. Tata Guna Lahan 

Tata guna lahan merupakan rancangan dua dimensi dimana ruang – ruang tiga 

dimensi akan dibangun dan dilakukan pembentukan fungsi lahan. Kebijaksanaan tata 

guna lahan membentuk hubungan antara sirkulasi atau parkir dan kepadatan aktivitas 

atau penggunaan individual. Terdapat perbedaan kapasitas dalam penataan ruang kota, 

apakan dalam aspek pencapaian, parkir, sistem transportasi yang ada, dan kebutuhan 

penggunaan lahan individu. Kebijaksanaan tata guna lahan mempertimbangkan hal – 

hal sebagai berikut: 

- Tipe penggunaan lahan yang diijinkan 
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- Hubungan fungsional yang terjadi antara area yang berbeda 

- Jumlah maksimum floor area yang dapat ditampung dalam suatu area tata guna lahan 

- Skala pembangunan baru 

- Tipe insentif pembangunan yang sesuai untuk dikembangkan pada area dengan 

karakteristik tertentu 

Sedangkan dalam perencanaannya harus memperhatikan: 

- Fungsi yang diijinkan 

- Ketertarikan antar fungsi 

- Daya tampung 

- Pengembangan kawasan  

b. Bentuk dan Kelompok Bangunan 

Bentuk dan masa bangunan ada yang dapat membentuk suatu kota serta bagaimana 

hubungan antar massa yang ada. Dalam penataan kota, bentuk dan hubungan antar 

massa seperti ketinggian bangunan, pengaturan massa bangunan dan lainnya harus 

diperhatikan agar keteraturan bangunan terbentuk, memiliki garis langit yang dinamis 

serta menghindari adanya lostspace (ruang yang tidak terpakai). Bentuk dan massa 

bangunan dapat meliputi kualitas yang berkaitan dengan penampilan bangunan, seperti: 

- Ketinggian bangunan 

- Kepejalan bangunan 

- Koefisien Lantai Bangunan 

- Koefisien Dasar Bangunan 

- Garis Sempadan Bangunan 

- Langgam 

- Skala 

- Material 

- Tekstur 

- Warna 

c. Sirkulasi dan Parkir  

Sirkulasi merupakan elemen perancangan kota yang membentuk dan mengontrol 

pola kegiatan kota, seperti sistem transportasi dari jalan publik, pedestrian way dan 

tempat transit yang saling berhubungan akan membentuk pergerakan. Sirkulasi dapat 

membentuk karakter suatu daerah, tempat aktivitas dan sebagainya.  
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Tempat parkir memiliki pengaruh langsung pada suatu lingkungan yaitu pada 

kegiatan komersial di daerah perkotaan dan memiliki pengaruh visual pada beberapa 

daerah perkotaan. Penyediaan ruang parkir yang paling sedikit memberi efek visual 

yang merupakan suatu usaha yang sukses dalam perencanaan. Beberapa elemen ruang 

parkir memiliki dua efek langsung pada kualitas lingkungan, seperti: 

- Kelangsungan aktivitas komersial 

- Pengaruh visual yang penting pada bentuk fisik dan susunan kota 

- Keberadaan strukturnya tidak mengganggu aktivitas di sekitar kawasan 

- Pendekatan program penggunaan berganda 

- Tempat parkir khusus 

- Tempat parkir di pinggiran kota 

- Jaringan jalan harus merupakan ruang terbuka yang mendukung citra kawasan dan 

aktivitas kawasan 

- Jaringan jalan harus memberi orientasi pada penggunaan dan membuat lingkungan 

yang lengible 

- Kerjasama dari sektor kepemilikan dan privat serta publik dalam mewujudkan tujuan 

dari kawasan 

d. Ruang Terbuka 

Elemen ruang terbuka dapat berupa lapangan hijau, pepohonan, pagar, tanaman, air, 

penerangan, paving, kios – kios, tempat sampah maupun ruang hijau kota. Ruang 

terbuka memiliki lansekap keras berupa (hardspace yang meliputi jalan dan trotoar), 

taman maupun ruang rekreasi kawasan kota. Setiap elemen harus dipertimbangkan 

untuk mencapai kenyamanan dalam perencanaan kota. Desain ruang terbuka harus 

dipertimbangkan secara terintegral terhadap bagian dari perancangan kota. Menurut 

(Carmona, 2003, p.111) ruang publik berdasarkan jenisnya terbagi menjadi tiga macam, 

antara lain: 

-  External public space 

Ruang publik dengan jenis ini memiliki bentuk ruang luar yang mudah diakses oleh 

semua orang. Contohnya seperti jalur pejalan kaki, taman kota, halte, ataupun alun – 

alun.  

- Internal public space 
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Ruang publik jenis ini berupa fasilitas umum milik pemerintah kota yang mudah untuk 

diakses secara bebas tanpa adanya batasan tertentu. Contohnya seperti kantor polisi, 

rumah sakit, kantor pos, museum dan sebagainya.  

- External and internal “quasi” public space 

Ruang publik dengan jenis ini berupa fasilitas umum namun biasanya dikelola oleh 

pihak swasta atau private sector serta memiliki batasan maupun aturan yang harus 

dipenuhi oleh pengguna fasilitas. Contohnya seperti tempat berbelanja (mall), restoran, 

bioskop, hotel dan sebagainya.  

Ruang terbuka apabila ditinjau dari fungsinya dibagi menjadi empat macam 

(Carmona, 2003, p.62), antara lain: 

- Positive space 

Ruang publik ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang sifatnya positif dan 

biasanya dikelola oleh pemerintah. Bentuk ruang publik berupa ruang alami atau 

ruang semi alami, ruang publik dan ruang terbuka publik.  

- Negative space 

Ruang publik ini tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan publik secara optimal 

karena terdapat fungsi yang tidak sesuai kenyamanan dan keamanan aktivitas 

sosial, hal tersebut didukung dengan buruknya pengelolaan ruang publik. Bentuk 

ruang publik ini berupa ruang pergerakan, ruang servis serta ruang yang 

ditinggalkan karena proses perencanaan yang kurang baik.  

- Ambiguous space 

Ruang publik ini digunakan untuk aktivitas peralihan dari kegiatan utama pengguna 

yang biasanya berbentuk seperti cafe, ruang beribadah, ruang rekreasi, ruang 

bersantai di pertokoan dan sebagainya.  

- Private space 

Ruang ini berupa ruang yang dimiliki secara privat oleh pengguna ruang, contohnya 

seperti halaman rumah atau halaman di dalam ruangan dan sebagainya.  

e. Pedestrian Way 

Pedestrian menjadi salah satu elemen penting dalam suatu perencanaan kota karena 

tidak lagi hanya berorientasi pada keindahan tetapi juga berorientasi pada kenyamanan 

dengan didukung kegiatan pedagang eceran yang dapat memperkuat kehidupan ruang 

kota. Pedestrian yang baik mampu mengurangi keterikatan terhadap kendaraan pada 

kawasan pusat kota, mempertinggi kualitas lingkungan, meningkatkan pengguna 
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pejalan kaki, mampu menciptakan kegiatan – kegiatan pejalan kaki yang lebih banyak 

sehingga mampu membantu meningkatkan interaksi antara dasar elemen perancangan 

kota dalam suatu kawasan hunian dengan berbagai bentuk kegiatan pendukung. 

Perlunya menjaga keseimbangan antara pengguna pedestrian area dan fasiltas untuk 

kendaraan bermotor. Hal ini mendukung suasana kota agar menjadi lebih hidup, selain 

itu dapat menjalin baik antara kegiatan tersebut dengan kegiatan pelayanan umum 

maupun fasilitas yang dimiliki masyarakat secara individu. 

f. Pendukung Kegiatan  

Suatu pendukung kegiatan merupakan seluruh fungsi bangunan dan kegiatan yang 

mendukung ruang – ruang publik suatu kawasan kota seperti kegiatan dan ruang – ruang 

disik selalu memiliki keterkaitan satu sama lain. Bentuk, lokasi maupun karakter suatu 

kawasan yang memiliki ciri – ciri khusus akan berpengaruh terhadap fungsi pemakaian 

lahan dan kegiatan – kegiatannya. Pendukung kegiatan tidak hanya menyediakan jalan 

pedestrian ataupun plaza namun juga mempertimbangkan fungsi utama dan penggunaan 

elemen kota yang dapat menggerakkan aktivitas. Berikut merupakan hal – hal yang 

harus diperhatikan dalam penerapan desain activity support, yaitu: 

- Adanya sebuah keragaman intensitas kegiatan yang dihadirkan pada ruang tertentu 

- Bentuk kegiatan memperhatikan aspek konseptual 

- Pengadaan fasilitas lingkungan 

- Sesuatu yang terukur, menyangkut ukuran, bentuk dan lokasi maupun fasilitas yang 

menampung activity support yang bertitik tolak dari skala manusia. 

- Terdapat koordinasi antara kegiatan dengan lingkungan binaan yang dirancang. 

g. Penandaan 

Tanda atau biasa disebut tulisan (huruf, angka ataupun gambar, gambar (ilustrasi 

atau dekorasi), lambang (simbol atau merek dagang), bendera, ataupun sesuatu gambar 

yang memiliki kriteria: 

- Digunakan sebagai pemberitahuan, penarik perhatian dan iklan 

- Terlihat di luar bangunan 

- Ditempel atau digambar pada suatu bangunan ataupun struktur lain 

Papan reklame merupakan sebuah elemen visual yang penting dalam perancangan kota. 

Perkembangan papan – papan reklame mengalami persaingan yang berlebihan baik 

dalam penempatan titik – titiknya, dimensi maupun ukuran billboardnya, kecocokan 

bentuk maupun visual pada lingkungan kota.  
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Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan antara kecepatan kendaraan dan 

jarak reaksi,  jumlah kata – kata yang harus dicantumkan pada pesan, dimensi tulisan 

pada desain di papan yang digunakan. Pedoman teknis mengenai signages meliputi: 

- Jarak dan ukuran tanda harus memadai dan menghindari kepadatan maupun 

kekacaubalauan 

- Pemakaian tanda harus harmonis dengan bangunan arsitektur di sekitar lokasi 

- Pembatasan tanda dengan menggunakan lampu hias, kecuali penggunaan khusus 

seperti theater dan tempat – tempat pertunjukan 

- Pemakaian tanda harus merefleksikan karakter kawasan 

- Pembatasan tanda yang berukuran besar mendominir di lokasi pemandangan kota 

(vistas) yang seharusnya tampak dari area berkumpulnya pengunjung. 

Selain itu juga mempertimbangkan unsur estetika atau visual yang dapat 

menitikberatkan pada kesederhanaan. Kemudian dibedakan antara iklan komersial dan 

iklan non komersial, waktu melakukan pemasangan yang biasanya berkaitan dengan 

pengumuman obral starndar perawatan.  

h. Preservasi  

Konservasi suatu bangunan individual selalu dikaitkan secara keseluruhan kota, 

agar konservasi akan harmonis terhadap lingkungan sekitar. Konsep dalam konsrvasi 

kota harus memperhatikan beberapa aspek yaitu banguan tunggal, struktur maupun gaya 

arsitektur, hal – hal yang berkaitan dengan kegunaan, umur bangunan maupun 

kelayakan bangunan. Berikut merupakan konsep tentang konservasi dengan 

memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut: 

- Bangunan merupakan bangunan tunggal; 

- Struktur dan gaya bangunan diperhatikan; 

- Kesesuaian kegunaan bangunan; dan 

- Usia bangunan maupun kelayakan bangunan. 

2.2 Citra Kawasan 

Citra kawasan kota meruapakn gambaran mental yang terbentuk dari ritme biologis 

tempat dan ruang tertentu yang mencerminkan waktu (sense of time), yang ditumbuhkan 

dari dalam secara mengakar oleh aktivitas sosial-ekonomi-budaya masyarakat kota itu 

sendiri (Lynch, 1960). Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi citra kawasan suatu 

daerah (Lynch, 1960), yaitu: 
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1) Identity 

Seseorang yang terlebih dahulu dapat mengidentifikasi kawasan menjadi sesuatu 

yang spesifik, mudah mengenali dan dapat menunjukkan perbedaan dengan 

kawasan yang lain.  

2) Structure 

Seseorang dapat melihat suatu hubungan atau suatu pola dari suatu objek terhadap 

objek lainnya. 

3) Meaning 

Suatu objek harus memiliki makna, baik secara fungsi objeknya maupun emosional 

yag dihasilkan dari pemaknaan objek. 

Beberapa hal yang mampu memberikan pengaruh terhadap kualitas citra kawasan 

(Lynch, 1960:85). 

1) Ketajaman batas elemen 

2) Kesederhanaan bentuk elemen secara otomatis 

3) Kontinuitas elemen 

4) Pengaruh yang terbesar antara elemen 

5) Tempat hubungan antara elemen 

6) Perbedaan antara elemen 

7) Artikulasi antara elemen 

8) Orientasi antara elemen 

9) Pergerakan antara elemen 

10) Nama dan arti elemen 

Menurut  (Budihardjo, 1991) terdapat enam tolak ukur yang dapat digunakan dalam 

pengembangan citra kawasan dalam kota, yaitu: 

a) Nilai Kesejarahan; baik nilai sejarah perjuangan nasional maupun sejarah 

perkembangan kota. 

b) Nilai Arsitektur lokal/tradisional 

c) Nilai Arkeologis 

d) Nilai Religiositas 

e) Nilai Kekhasan dan keunikan setempat, baik dalam kegiatan sosial budaya 

maupun sosial ekonomi. 

f) Nilai Keselarasan antara lingkungan buatan terhadap potensi alam yang dimiliki.  
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2.3 Pola Aktivitas Pengguna 

Kegiatan yang membutuhkan kehadiran orang lain dapat disebut aktivitas sosial 

(Zhang & Lawson, 2009). Kreatifitas dalam menggunakan ruang publik akan mendukung 

terbentuknya aktivitas – aktivitas sosial antara orang yang tidak saling mengenal 

sebelumnya. Aktivitas sosial sering dilakukan secara bersamaan dengan aktivitas pilihan 

maupun aktivitas wajib, karena aktivitas sosial jarang terjadi tanpa jenis aktivitas lainnya. 

Segala aktivitas yang bergantung dari ada atau tidaknya orang lain dalam ruang publik 

merupakan definisi aktivitas sosial (Gehl, 2011), bentuk aktivitas tersebut dikategorikan 

menjadi beberapa aktivitas, yaitu: 

a. Aktivitas Primer 

Jenis aktivitas primer ini membutuhkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam berbagai 

kondisi. Secara umum aktivitas primer merupakan jenis aktivitas yang dilakukan sehari – 

hari dan rutin serta menjadi aktivitas yang paling sedikit dipengaruhi oleh lingkungan fisik. 

Hal tersebut dapat terjadi karena orang yang melakukan aktivitas ini tidak memiliki pilihan 

lain akibat tingkat kebutuhan dalam melaksanakan aktivitas. Beberapa contoh diantaranya, 

bekerja, berbelanja, menuju tempat bekerja/ sekolah, menuju tempat beribadah, dan 

sebagainya.  

b. Aktivitas Optional 

Jenis aktivitas optional ini dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan, kondisi eksternal dan 

memungkinkan orang dapat melakukan aktivitas. Sehingga hubungan antara lingkungan 

fisik menjadi fokus penentu untuk melakukan aktivitas. Beberapa contoh kegiatannya, 

olahraga di ruang publik, berjalan untuk mendapatkan udara segar, berdiri menikmati 

pemandangan, duduk dan sebagainya.  

c. Aktivitas Sosial 

Jenis aktivitas ini bergantung dengan keberadaan orang lain pada ruang luar dan bersifat 

spontan, hal tersebut terjadi karena adanya konsekuensi dari pergerakan orang dan 

kesamaan lokasi. Jenis aktivitas ini juga dapat disebut sebagai aktivitas resultan, karena 

adanya koneksi antara dua aktivitas. Implikasinya mendukung hubungan antara kualitas 

aktivitas sosial dengan kondisi ruang publik serta kualitas aktivitas primer amupun 

aktivitas pilihan yang sedang berlanagsung di lokasi. Contoh aktivitas sosial adalah 

berdiskusi, berbincang – bincang, berkomunitas, anak – anak bermain dan sebagainya. 

Oleh karena itu, saat aktivitas optional semakin sering dilakukan (meningkat) maka akan 
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meningkatkan aktivitas sosial. Beberapa hal yang digunakan untuk mengukur aktivitas 

sosial  (Mehta, 2007) yaitu: 

1. Intensitas pengguna, dapat dilihat dari jumlah orang yang terlibat pada aktivitas statis 

maupun dinamis di ruang terbuka. 

2. Intensitas aktivitas sosial, dapat dilihat dari jumlah orang pada setiap kelompok yang 

terlibat dalam aktivitas statis dan dinamis di ruang terbuka. 

3. Lama aktivitas (durasi), dapat dilihat dari lama waktu orang melakukan aktivitas di 

ruang terbuka. 

4. Variasi penggunaan, dapat dilihat dari keragaman aktivitas yang ada di ruang 

terbuka. 

5. Keragaman pengguna, dapat dilihat dari variasi usia, jenis kelamin dan sebagainya. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 7 Hubungan antara kualitas  luar dan aktivitas ruang luar (Gehl, 2011) 

Gambar tersebut menjelaskan keterkaitan aktivitas di ruang luar dengan kualitas 

ruang luar. Apabila kondisi pada ruang luar baik maka frekuensi maupun variasi aktivitas 

akan semakin banyak dan semakin lama untuk dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena 

lingkungan dan situasinya memiliki ketertarikan orang untuk berhenti, duduk, bermain dan 

sebagainya.  Sedangkan apabila pada koridor dan ruang kota berada di kondisi yang buruk 

maka hanya terdapat beberapa aktivitas primer yang dapat dilakukan karena orang 

cenderung untuk bosan dan ingin segera meninggalkan lokasi.  

2.4 Pedestrian 

Elemen perkotaan yang strategis untuk dijadikan area pedestrian yaitu ruas jalan 

yang memiliki elemen fisik kota, elemen tersebut mendominasi membentuk citra kota. 

Pengalaman selalu menunjukkan bahwa pengembangan dari lokasi pedestrian memiliki 
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hubungan dalam upaya revitalisasi kawasan (Ashadi, et al., 2012). Kegunaan jalur 

pedestrian apabila disesuaikan dengan perkembangan kota yaitu sebagai fasilitas pejalan 

kaki, unsur keindahan, media interaksi sosial, sarana untuk konservasi kota serta 

memudahkan orang beraktivitas (bermain atau bersantai) sesuai yang dijelaskan dalam 

jurnal (Ashadi, et al., 2012). Menurut  (Unterman, 1984) terdapat beberapa unsur yang 

berpengaruh pada kenyamanan sebuah pedestrian, yaitu: 

a. Sirkulasi, yaitu sebuah perputaran atau peredaran (berkaitan dengan dimensi jalan 

dan alur pedestrian, maksud perjalanan, waktu serta volume pejalan kaki). 

b. Aksesibilitas, yaitu akses yang memberi kemudahan pengguna pedestrian pada 

objek, lingkungan maupun pelayanan.  

c. Gaya alam dan iklim, yaitu keadaan alam maupun iklim pada suatu waktu. 

d. Keamanan, yaitu terhindarnya dari unsur kejahatan atau kecelakaan 

e. Kebersihan, yaitu keadaan bebas dari kotoran karena dengan kebersihan terjaga 

secara tidak langsung akan menambah daya tarik dan kenyamanan. 

f. Keindahan, yaitu hal yang perlu untuk diperhatikan dalam unsur kenyamanan 

karena bersangkutan dengan kepuasan batin dan panca indera seseorang (Rustam, 

1993). 

2.5 Persepsi 

 Pengertian persepsi secara etimologis, berasal dari Bahasa Latin yaitu perceptio; 

dari percipere yang didefinisikan sebagai proses menerima atau mengambil (Sobur, 

2009:445). Persepsi juga dianggap sebagai suatu proses membentuk organisasi dan 

menafsirkan indera dari setiap individu untuk memberi makna atau penilaian terhadap 

lingkungan (Robbins, 1999).  

Menurut (Rapoport, 1977) terdapat tiga pengertian persepsi secara umum, yaitu: 

a. Persepsi digunakan untuk menggambarkan evaluasi lingkungan (kualitas persepsi 

lingkungan) karena adanya preferensi, pilihan, perilaku serta keputusan. Sehingga 

istilah yang tepat, persepsi dikatakan sebagai evaluasi lingkungan atau preferensi.  

b. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana cara orang memahami 

strukstur kemudian memberikan pemahaman terhadap lingkungan serta 

penggunaan peta mental untuk melakukan negosiasi. Istilah yang tepat untuk 

persepsi semacam ini adalah kemampuan kognitif lingkungan.  
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c. Persepsi yang menggambarkan pengalaman indrawi secara langsung mengenai 

lingkungan pada waktu tertentu. Persepsi ini memiliki pengertian yang abstrak dan 

prosesnya dinamakan persepsi lingkungan.  

Persepsi berbicara mengenai cara mengumpulkan dan memperoleh sebuah informasi, 

sehingga dapat diartikan secara kognitif sebagai cara untuk mengorganisir informasi 

sedangkan secara preferensi digunakan untuk melihat dan mengevaluasi informasi. 

Persepsi berkaitan dengan pengalaman langsung yang melibatkan individu dalam 

lingkungan tertentu. Pada dasarnya, terdapat empat proses yang berlangsung (Rapoport, 

1977), yaitu: 

1. Proses dari sebagian besar persepsi menggunakan pengukuran secara kognitif dan 

memori (ingatan). 

2. Proses pengkodean yang ditekankan pada memori (ingatan), pembelajaran, 

taksonomi, citra serta beberapa penilaian lain terutama secara kognitif dan 

menggunakan sebagian variabel budaya.  

3. Proses preferensi afektif dan evaluasi didasarkan pada nilai maupun citra, serta 

variabel budaya. 

4. Perilaku 

Beberapa hal yang mempengaruhi seseorang untuk memberikan sebuah persepsi didukung 

oleh faktor intern dan ekstern (Pareek, 1996): 

b. Faktor intern 

Pada saat menyeleksi berbagai gejala untuk persepsi, faktor – faktor intern memiliki 

keterkaitan dengan diri sendiri yang meliputi kebutuhan psikologis, latar belakang, 

pengalaman, kepribadian, sikap serta kepercayaan umum maupun penerimaan diri.  

b. Faktor ekstern  

Pada faktor ekstern memiliki beberapa penyebab yang dianggap penting pengaruhnya 

terhadap seleksi rangsangan, seperti: 

- Intensitas  

Adanya intensitas menyebabkan rangsangan lebih intensif memperoleh lebih 

banyak tanggapan dibandingkan rangsangan yang kurang intens. 

- Kontras 

Biasanya, hal – hal lain dari yang biasa dilihat akan cepat menarik perhatian 

- Ukuran 
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Secara umum, benda – benda yang memiliki ukuran lebih besar menarik perhatian 

dibandingkan benda yang memiliki ukuran lebih kecil, karena barang yang lebih 

besar lebih cepat untuk dilihat.  

- Gerakan 

Hal – hal yang bergerak lebih memiliki perhatian dibandingkan hal – hal yang tidak 

bergerak. 

- Keakraban 

Hal – hal yang akrab atau yang dikenali lebih memiliki perhatian 

- Ulangan 

Biasanya hal – hal yang berulang dapat menarik perhatian 

- Sesuatu yang baru 

Hal – hal yang baru juga dapat menarik perhatian. 
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2.6 Studi Terdahulu 

Tabel 2. 1 Studi Terdahulu 

Nama Judul Lokasi Studi Tujuan Variabel Metode Hasil Studi Pengunaan Studi 

Terdahulu 

Perbedaan Studi 

Handinoto 

(1996) 

Perkembangan 

Kota Malang 

Pada Jaman 

Kolonial (1914 

– 1940) 

Kota Malang Memberikan 

gambaran proses 

perkembangan Kota 

Malang untuk 

perkembangan kota 

di masa datang 

 

           - 

Menggabungkan 

metode 

penyelidikan 

historis 

dokumenter 

dengan metode 

deskriptif 

dengan teknik 

survey 

Keindahan kota 

sudah dilupakan 

dengan 

terbangunnya 

gedung – gedung 

baru di kawasan 

yang berpotensi 

menjadi identitas 

suatu tempat. 

Penggunaan 

penelitian ini 

sebagai referensi 

informasi terkait 

perkembangan Alun 

– Alun Merdeka 

Kota Malang.  

Penelitian yang akan 

dilakukan oleh 

peneliti tidak 

difokuskan pada 

pengidentifikasian 

perkembangan Kota 

Malang tetapi 

difokuskan pada 

Kawasan Tugu dan 

Kawasan Alun – 

Alun Merdeka yang 

ada di Kota Malang. 

Edi 

Purwanto 

(2001) 

Pendekatan 

Pemahaman 

Citra 

Lingkungan 

Perkotaan 

(melalui 

kemampuan 

peta mental 

pengamat) 

Tidak 

menentukan 

lokasi penelitian 

karena 

pembahasan 

dilakukan secara 

umum 

Memahami citra 

lingkungan perkotaan  

- Identitas 

- Struktur 

- Makna 

Deskriptif 

eksploratif 

Salah satu upaya 

untuk memahami 

citra lingkungan 

perkotaan dapat 

dilakukan dengan 

cara mengetahui 

peta mental manusia 

sebagai pengamat. 

Penggunaan 

penelitian ini 

sebagai referensi 

pemahaman dalam 

pembahasan citra 

kawasan dan peta 

mental. 

Fokus pembahasan 

yang akan dilakukan 

merujuk pada lokasi 

penelitian tertentu, 

sedangkan pada 

studi terdahulu 

hanya 

menggambarkan 

secara umum 

tentang citra 

kawasan dan 

penggunaan peta 

mental tanpa 

menyebutkan 

spesifikasi lokasi. 

Dian 

Octavia 

Anggraini 

(2008) 

Citra Kawasan 

Bersejarah Alun 

Alun Tugu Kota 

Malang 

Kawasan Tugu 

Kota Malang 

Mengidentifikasi 

dan menganalisis 

citra kawasan 

berdasar persepsi 

masyarakat serta 

menganalisis dan 

mengevaluasi 

- Karakter 

kawasan 

Pendekatan 

fenomenologis 

(deskriptif dan 

evaluatif)  

Kawasan Alun – 

Alun Tugu memiliki 

citra kawasan 

bersejarah yang 

positif dan memiliki 

kualitas serta 

kepentingan tinggi.  

Penggunaan 

penelitian ini 

sebagai referensi 

memilih objek 

elemen kawasan dan 

pemahaman terkait 

citra kawasan Alun 

Perbedaan dengan 

studi yang dilakukan 

peneliti adalah 

penilaian persepsi 

para ahli dan orang 

yang sedang 

beraktivitas pada 
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Nama Judul Lokasi Studi Tujuan Variabel Metode Hasil Studi Pengunaan Studi 

Terdahulu 

Perbedaan Studi 

kualitas kawasan. – Alun Tugu. jalur pedestrian 

untuk mengetahui 

citra dari setiap 

elemen yang 

membentuk 

kawasan. 

Debora 

Budiyono 

(2010) 

Potensi Wisata 

Bangunan 

Kolonial di Kota 

Malang 

Kawasan Jalur 

Timur – Barat dan 

Jalur Utara – 

Selatan Kota 

Malang 

Mengidentifikasi 

kelayakan bangunan 

kolonial sebagai 

potensi wisata di 

Kota Malang 

- Kesejarahan 

- Keunikan 

- Kelangkaan 

- Fungsi 

Sosial 

Metode 

Deskriptif 

Teridentifikasinya 

kelayakan bangunan 

kolonial dengan 

potensi yang 

berbeda - beda 

Penggunaan 

penelitian ini 

sebagai referensi 

dalam pemilihan 

lokasi kawasan 

bangunan 

bersejarah. 

Pemilihan objek 

bangunan bersejarah 

yang diteliti hanya 

difokuskan pada 

Kawasan Tugu dan 

Kawasan Alun – 

Alun Merdeka.  

Amandus 

Jong Tallo 

(2014) 

Identifikasi Pola 

Morfologi Kota 

(Studi Kasus: 

Sebagian 

Kecamatan 

Klojen, di Kota 

Malang) 

Kecamatan 

Klojen Kota 

Malang 

Mengidentifikasi pola 

morfologi kota di 

sebagian Kecamatan 

Klojen di Kota Malang 

- Guna lahan 

bangunan 

- Jaringan 

jalan 

- Citra kota 

Metode analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Morfologi kota 

didasarkan pada 

aspek struktural, 

aspek fungsional, 

dan aspek visual.  

Penggunaan 

penelitian ini 

sebagai referensi 

memilih beberapa 

objek elemen 

kawasan yang 

masuk dalam lokasi 

penelitian. 

Penelitian yang akan 

dilakukan tidak 

difokuskan melihat 

pola morfologi dan 

hanya dilakukan 

pada sebagian kecil 

kawasan yang 

masuk dalam 

Kecamatan Klojen.  

Hana Ayu 

Pettricia 

(2014) 

Elemen 

Pembentuk Citra 

Kawasan 

Bersejarah di 

Pusat Kota 

Malang 

Kawasan 

bersejarah Kota 

Malang 

(Kecamatan 

Klojen)  

Mengetahui identitas 

kawasan 

- Landmark 

- Path 

- Distric 

- Nodes 

- Edges 

Metode analisis 

deskriptif fan 

evaluatif 

Elemen pembentuk 

citra bersejarah puat 

kota adalah path, 

node dan landmark. 

Kecamatan Klojen 

dapat disebut 

sebagai place.  

Penggunaan 

penelitian ini 

sebagai referensi 

memilih objek 

berdasarkan elemen 

kawasan. 

Lokasi peneliti 

hanya dilakukan 

pada Kawasan Tugu 

dan Kawasan Alun – 

Alun Merdeka dan 

persepsi penilaian 

elemen pembentuk 

citra menurut para 

ahli dan pengguna 

pedestrian.  

Sintia 

Dewi 

Wulanning

rum (2014) 

Elemen – 

elemen 

Pembentuk Kota 

yang 

Kota Lama 

Semarang 

Mengetahui elemen – 

elemen pembentuk 

kota yang berpengaruh 

terhadap citra kawasan 

- Landmark 

- Path 

- Distric 

- Nodes 

Metode 

kuantitatif dan 

kualitatif 

Diketahui elemen – 

elemen pembentuk 

kota yang 

berpengaruh 

Penggunaan 

penelitian ini 

sebagai bahan 

referensi penentuan 

Penggunaan 

parameter penelitian 

lebih beragam dan 

didasarkan pada 
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Nama Judul Lokasi Studi Tujuan Variabel Metode Hasil Studi Pengunaan Studi 

Terdahulu 

Perbedaan Studi 

Berpengaruh 

terhadap Citra 

Kota (Studi 

Kasus: Kota 

Lama 

Semarang) 

Kota Lama - Edges terhadap citra 

kawasan Kota Lama 

parameter dalam 

menilai elemen citra 

kota di kawasan 

bangunan 

bersejarah. 

beberapa teori 

pendukung lainnya.  

Lalu 

Mulyadi 

(2014) 

 

 

Kajian 

Bangunan 

Bersejarah di 

Kota Malang 

sebagai Pusaka 

Kota (Urban 

Heritage) 

Pendekatan 

Persepsi 

Masyarakat 

Kawasan yang 

memiliki 

bangunan 

bersejarah di Kota 

Malang 

Mengidentifikasi 

bangunan yang 

memiliki nilai 

kesejarahan dan 

berkarakteristik untuk 

dijadikan sebagai 

pusaka kota di Kota 

Malang 

- Bangunan 

Bersejarah 

Metode 

kualitatif 

(kuesioner, 

interpretasi foto, 

wawancara) 

Bangunan 

bersejarah yag 

berada di beberapa 

lokasi di Kota 

Malang dapat 

ditetapkan sebagai 

pusaka kota. 

Penggunaan 

penelitian ini 

sebagai referensi 

bangunan bersejarah 

yang dijadikan 

referensi lokasi 

penelitian oleh 

peneliti.  

Objek bangunan 

bersejarah yang 

digunakan hanya 

yang masuk dalam 

lokasi penelitian, 

tidak pada seluruh 

bangunan bersejarah 

yang terdapat di 

Kota Malang. 
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2.7 Sintesa Kajian Pustaka dan Kriteria Umum 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap lima teori yang mendukung 

penelitian, yaitu [1] citra kawasan, [2] elemen – elemen yang membentuk kawasan, [3] 

persepsi, [4] pola aktivitas (pengguna pedestrian) dan [5] pedestrian. Kajian mengenai citra 

kawasan digunakan sebagai pijakan awal dalam penelitian. Dalam kajian citra kawasan 

terdapat tiga komponen utama dalam membentuk citra yaitu elemen kawasan, persepsi dan 

pola aktivitas (pengguna pedestrian). Penelitian ini didasari pada beberapa pandangan peneliti 

setelah melakukan sintesa kajian pustaka, seperti: 

1. Elemen yang membentuk kawasan (objek yang dianggap memberi kemudahan bagi 

pengamat ketika mengingat suatu tempat). Kajian elemen yang membentuk kawasan 

digunakan untuk menentukan elemen apa saja yang terdapat di lokasi penelitian dan 

memenuhi kriteria – kriteria dalam penguat citra kawasan;  

2. Penilaian kondisi citra kawasan karena citra kawasan memiliki timbal balik dengan 

kondisi citra elemen yang membentuk kawasan pada Kawasan Alun – Alun Merdeka 

dan Kawasan Tugu (dalam artian bahwa apabila citra elemen kawasan baik maka akan 

memberikan pengaruh pada citra suatu kawasan) yang dipahami dalam kesatuan pola 

aktivitas (karena seseorang akan memberikan penilaian berdasarkan hasil pengamatan 

ataupun pembentukan imajinasi kawasan ketika melewati jalur pedestrian);  

3. Pola aktivitas digunakan untuk melihat keragaman aktivitas yang dilakukan di 

pedestrian akan berpengaruh pada persepsi yang akan diberikan pengamat saat 

melakukan proses wawancara dengan peneliti. Dalam kajian pola aktivitas digunakan 

untuk mengidentifikasi keragaman aktivitas yang sedang dilakukan orang pada jalur 

pedestrian lokasi penelitian, dengan banyaknya keragaman aktivitas tersebut secara 

tidak langsung memungkinkan penilaian yang berbeda terhadap citra kawasan di 

lokasi penelitian;  

4. Pedestrian digunakan sebagai dasar penentu orang yang akan di amati karena 

pedestrian menjadi salah satu prasarana yang dapat memudahkan orang untuk 

mendeskripsikan perasaan dalam menilai suatu objek. 

5. Persepsi (pemberian makna citra elemen yang membentuk kawasan didasarkan pada 

preferensi maupun keputusan pengamat dari sudut pandang pemikiran yang berbeda). 

Kajian persepsi digunakan untuk memperoleh penilaian visual atau makna yang 

diperoleh ketika sedang beraktivitas di jalur pedestrian kawasan tersebut berdasarkan 

sudut pandang penilaian pengamat.  
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Berdasarkan identifikasi fakta empiris maupun kajian teori yang dilakukan oleh 

peneliti, maka ditemukan pernyataan bahwa pola aktivitas pengguna pedestrian dalam 

beraktivitas akan mempengaruhi penilaian citra dari elemen yang membentuk kawasan.  

Berdasarkan pernyataan tersebut, perlu dibuktikan di lokasi penelitian terkait 

hubungan antara penilaian citra terhadap persepsi pengguna pedestrian berdasarkan pola 

aktivitasnya. Keterkaitan antar aspek pembahasan tersebut dapat dilihat pada tabel sintesa 

kajian pustaka berikut ini.   
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Tabel 2. 2 Sintesa Teori 

No. Teori Sub-Kajian Inti Kajian Hasil Sintesa Kriteria Umum 

1. Identitas Kota Elemen yang membentuk 

Kota (Kawasan) 

Lynch (1960) 

Terdapat lima kategori elemen 

yang dapat dijadikan acuan 

penilaian identitas kawasan 

dalam sebuah kota: 

 Landmark 

 Distric 

 Nodes 

 Edges 

 Path 

Identitas kota mampu mengembangkan, 

mengangkat serta memberi ciri khusus 

pada kota itu sendiri. Identitas kota juga 

menjadi salah satu faktor yang 

berpengaruh pada citra suatu kawasan 

dalam sebuah kota. Karakter yang dimiliki 

setiap kawasan berbeda – beda, karena 

setiap kawasan memiliki keunikan khusus 

serta memiliki objek – objek tertentu yang 

mudah untuk diingat.   

Pentingnya identitas suatu kota agar 

memudahkan orang untuk mengenal dan 

mengingat karakter kota khususnya 

kawasan yang menjadi pendukung utama. 

Semakin baik citra kawasan maka akan 

memberikan pengaruh semakin 

meningkatnya identitas yang dimiliki suatu 

kota.  

Oleh karena itu elemen yang dapat 

membantu berkembangnya citra kawasan 

adalah Landmark, Distric, Nodes, Edges, 

Path, Open spaces, Local streets, Routes, 

Sirkulasi & Parkir, Pedestrian dan 

Penandaan.  

 Memiliki karakter visual yang 

menarik, unik dan mudah diingat 

dengan mempertimbangkan nilai 

sejarah kawasan 

 Elemen – elemen yang terbentuk 

harus memiliki keselarasan dengan 

kawasan 

 Memiliki bentuk yang unik, jelas, 

berkesan dan bentuk tersebut harus 

mendominasi sehingga dapat 

dilihat pada lokasi, posisi  serta 

waktu yang tidak ditentukan (pagi 

atau malam hari).  

 Memiliki perbedaan visual yang 

jelas pada setiap elemen agar 

memudahkan orang dalam 

memberikan penilaian. 

 Elemen yang terbentuk memiliki 

nilai sejarah tertentu yang menjadi 

dasar orang mudah untuk 

mengingat. 

 Memiliki dukungan kegiatan yang 

dapat memberikan kesan tertentu. 

 Memiliki arti tertentu yang 

menjadi dasar penentuan elemen. 

 Memiliki kaitan antar elemen yang 

secara spasial memiliki letak 

berdekatan sehingga membentuk 

satu kesatuan pola. 

 Mampu memberikan kesan bahwa 

seseorang sedang berada di titik 

elemen atau diluar titik elemen 

(misalnya sedang berada di luar 

landmark atau didalam landmark). 

 Memiliki kenyamanan yang dapat 

menambah minat orang 

beraktivitas di jalur pedestrian. 

Spreiregen (1965) 

 Landform & Nature 

 Local Climate 

 Shape 

 Size & Density 

 Pattern, grain & texture 

 Urban spaces & open spaces 

 Routes 

 Routes in the countryside 

 Approach routes & surface 

arteries 

 Local Streets 

 The distric of a city 

Shirvani (1985) 

 Penggunaan lahan 

 Bentuk & Kelompok 

bangunan 

 Sirkulasi & Parkir 

 Ruang terbuka 

 Activity Support 

 Penandaan 

2. Citra Kawasan Komponen citra kawasan Zahnd (1999) 

 Ciri khas 

 Kegiatan Masyarakat 

 Perasaan terhadap tempat 

 

 

Citra memiliki kaitan erat dengan identitas 

dari elemen – elemen yang memiliki ciri 

khas, kenunikan, maupun karakter yang 

berbeda sehingga dapat memunculkan 

adanya pembeda dengan lokasi lain, 

struktur menunjukkan adanya pola 
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No. Teori Sub-Kajian Inti Kajian Hasil Sintesa Kriteria Umum 

Lynch (1960) 

Aspek yang mempengaruhi citra 

kawasan adalah identity, 

structure, meaning. 

Terdapat sepuluh pola 

karakteristik yang 

mempengaruhi kualitas citra 

kawasan: 

 Ketajaman batas elemen 

 Kesederhanaan bentuk elemen 

secara otomatis 

 Kontinuitas elemen 

 Pengaruh yang terbesar antara 

elemen 

 Tempat hubungan antara 

elemen 

 Perbedaan antara elemen 

 Artikulasi antara elemen 

 Orientasi antara elemen 

 Pergerakan antara elemen 

 Nama dan arti elemen 

hubungan antar elemen yang mudah 

dipahami dan diamati; makna merupakan 

sebuah penilaian yang dirasakan secara 

langsung oleh pengamat terhadap elemen – 

elemen yang terbentuk.  

Penilaian citra didasari oleh berbagai aspek 

sesuai dengan fokus yang akan di teliti. 

Aspek – aspek yang dapat dijadikan tolak 

ukur penilaian citra adalah ciri khas, nilai 

historis, keunikan, ketajaman batas, arti 

elemen, dan keselarasan.  

 

 Harus terlibat langsung dengan 

lingkungan (adanya pertemuan 

langsung antara objek dan 

pengamat) dalam melakukan 

penilaian. 

 

Budihardjo (1991) 

Tolak ukur yang dapat dijadikan 

dasar dalam pengembangan 

citra: 

 Nilai kesejarahan 

 Nilai arsitektur lokal 

 Nilai arkeologis 

 Nilai religious 

 Nilai kekhasan dan keunikan 

 Nilai keselarasan 

3. Pola Aktivitas Definisi dan pemahaman pola 

aktivitas 
Zhang & Lawson (2009) 

Kegiatan yang membutuhkan 

kehadiran orang lain merupakan 

definisi aktivitas sosial. 

Pola aktivitas didasarkan pada tiga bentuk 

kepentingan aktivitas, yaitu aktivitas 

primer, aktivitas optional dan aktivitas 

sosial.  

Pola aktivitas ini digunakan untuk 

menggambarkan adanya hubungan yang 

terjadi antara orang dengan lingkungan 

Gehl (2011) 

Bentuk aktivitas: 

1. Aktivitas Primer (aktivitas 
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No. Teori Sub-Kajian Inti Kajian Hasil Sintesa Kriteria Umum 

rutin dan merupakan aktivitas 

yang tidak banyak 

dipengaruhi lingkungan fisik) 

2. Aktivitas optional (aktivitas 

yang dipengaruhi tingkat 

kebutuhan, kondisi eksternal, 

sehingga lingkungan fisik 

menjadi fokus penentu dalam 

melakukan aktivitas) 

3. Aktivitas sosial (aktivitas 

yang bergantung dengan 

keberadaan orang lain pada 

ruang luar dan bersifat 

spontan, karena adanya 

konsekuensi pergerakan orang 

dan kesamaan lokasi) 

fisik serta hubungan orang yang 

membutuhkan kehadiran orang lain.  

Aktivitas dapat diukur dari intensitas 

pengguna, intensitas aktivitas sosial, durasi 

aktivitas, variasi penggunaan serta 

keragaman pengguna.  

Metha (2007) 

Cara mengukur aktivitas sosial: 

1. Intensitas pengguna, dilihat 

dari jumlah orang terlibat 

dalam aktivitas statis dan 

dinamis 

2. Intensitas aktivitas sosial, 

dilihat dari jumlah orang 

dalam suatu kelompok yang 

terlibat dalam aktivitas statis 

dan dinamis 

3. Lama aktivitas, dilihat dari 

lama orang beraktivitas 

4. Variasi penggunaan, dilihat 

dari keberagaman aktivitas 

yang dilakukan 

5. Keragaman pengguna, 

didasarkan pada variasi usia, 

jenis kelamin dan sebagainya  

4. Pedestrian Definisi dan pemahaman  Ashadi (2012) 

 Elemen perkotaan yang 

strategis untuk dijadikan area 

Pedestrian sebagai salah satu elemen yang 

dapat membentuk citra kota, karena 

dengan adanya pedestrian akan membantu 



35 

 

No. Teori Sub-Kajian Inti Kajian Hasil Sintesa Kriteria Umum 

pedestrian yaitu ruas jalan yang 

memiliki elemen fisik kota, 

elemen tersebut mendominasi 

membentuk citra kota. 

 Kegunaan jalur pedestrian: 

1. Fasilitas pejalan kaki 

2. Unsur keindahan 

3. Media interaksi sosial 

4. Sarana untuk konservasi kota 

5. Memudahkan orang 

melakukan aktivitas 

orang untuk menikmati kawasan sekitar, 

memberikan penilaian – penilaian terkait 

kondisi kawasan serta menikmati kawasan. 

Oleh karena itu kenyamanan pedestrian 

juga menjadi aspek yang berpengaruh 

dalam merubah minat orang untuk 

beraktivitas di jalur pedestrian.  

   Unterman (1984) 

Unsur kenyamanan pedestrian: 

1. Sirkulasi 

2. Aksesibilitas 

3. Gaya alam dan iklim 

4. Keamanan  

5. Kebersihan 

6. Keindahan 

5. Persepsi Definisi dan pemahaman 

tentang persepsi 
Sobur (2009:445) 

Persepsi didefinisikan sebagai 

proses menerima atau 

mengambil. 

Pedestrian sebagai salah satu elemen yang 

dapat membentuk citra kota, karena 

dengan adanya pedestrian akan membantu 

orang menikmati kawasan, memberikan 

penilaian terkait kondisi kawasan serta 

adanya suatu kebiasaan atau budaya yang 

melekat dalam suatu objek. 

Dalam memberikan sebuah persepsi, 

dipengaruhi oleh faktor psikologis 

seseorang maupun latar belakang informasi 

yang telah diterima oleh individu tersebut 

sehingga dapat diutarakan sendiri berdasar 

apa yang ingin disampaikan oleh individu 

tersebut. 

Penggunaan persepsi dalam penelitian ini 

dijadikan keluaran hasil penelitian 

(persepsi pengguna pedestrian terhadap 

citra elemen kawasan bersejarah). 

Robbins (1999) 

Persepsi dianggap sebagai 

proses membentuk organisasi 

maupun menafsirkan indera 

setiap individu dalam memberi 

makna atau penilaian terhadap 

lingkungan.  

Rapoport (1997) 

Terbagi menjadi empat proses 

dalam keberlangsungan 

persepsi, yaitu: 

1. Proses pengukuran secara 

kognitif dan menggunakan 

memori 

2. Proses pengkodean 
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3. Proses preferensi afektif dan 

evaluasi 

4. Perilaku 

Pareek (1996) 

Faktor penentu persepsi: 

1. Faktor intern (berkaitan 

dengan diri sendiri) 

2. Faktor ekstern (dipengaruhi 

sesuatu) 
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2.8 Kerangka Teori  

Kerangka teori merupakan penggambaran alur penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti dan disesuaikan dengan teori – teori yang mendukung penelitian. Berikut merupakan 

kerangka teori yang dibuat berdasarkan rumusan permasalahan penelitian.  

 

 

 

 

 



38 

 

 

Gambar 2. 8 Kerangka Teori 
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BAB III 

KONSEP PENELITIAN 

 

3.1 Definisi Operasional 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan pada bab II, diperoleh aspek 

penelitian untuk memudahkan pencapaian tujuan yang lebih terarah. Penelitian yang 

dilakukan dalam studi adalah penilaian citra elemen kawasan berdasarkan persepsi 

pengguna pedestrian, oleh karena itu untuk mempermudah pemahamannya dilakukan 

pembuatan definisi operasioanl kawasan bersejarah, citra dan persepsi.  

Kawasan bersejarah merupakan pembentukan kawasan dari adanya beberapa 

bangunan yang memenuhi kriteria bangunan bersejarah dengan lokasi yang 

berdekatan. Untuk melihat kondisi citra yang dimiliki pada masing – masing objek 

terpilih peneliti juga mendefinisikan aspek citra itu sendiri untuk memudahkan proses 

pemahaman. Citra adalah sebuah penilaian yang diberikan oleh pengamat untuk 

mendeskripsikan kondisi objek terpilih berdasar elemen kawasan seperti landmark, 

district, nodes, path, edge, open spaces, routes, pedestrian, serta signage berdasarkan 

pengetahuan, pemahaman kesan dan pandangan pengamat terkait ciri khas elemen, 

nilai kesejarahan, keunikan, ketajaman batas elemen serta nilai keselarasan. Elemen 

kawasan terdiri dari bangunan tunggal dan objek yang tidak dapat disebutkan secara 

tunggal karena harus dilihat berdasarkan kawasan, hal ini ditentukan oleh masing – 

masing peran dari elemen. 

- Landmark (terdiri dari persil bangunan tunggal yang masuk dalam kriteria sebagai 

landmark); 

- Distric (terdiri atas bangunan – bangunan yang memiliki kemiripan atau kesamaan 

fungsi atau kriteria sehingga membentuk sebagai satu sebutan kawasan tertentu, 

misalnya kawasan pendidikan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan 

perkantoran dan sebagainya);  

- Edge (merupakan pembagi antar dua kawasan saling berhadapan yang terdiri atas 

bangunan – bangunan membentuk suatu kawasan berderet atau memanjang); 

- Node (merupakan bangunan yang membentuk suatu simpul tengah dan terdapat 

perkumpulan beragam aktivitas di dalamnya); 

- Path (terdiri atas jajaran bangunan membentuk kawasan yang dihubungkan oleh 

jalur jalan);  
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- Open Space (merupakan suatu bagian kecil dari kawasan utama yang memiliki 

lansekap keras berupa jalan sehingga membentuk sebuah kawasan); 

- Pedestrian Way (memiliki peran seperti jalur jalan yang letaknya berada di 

sepanjang kawasan sebagai penghubung antar bangunan); 

- Route (sebagai penghubung antar kawasan); 

- Signage (merupakan objek atau bangunan tunggal yang dapat memberikan 

informasi tertentu dari simbol atau lambang objek tersebut).  

 
Gambar 3. 1 Ruang Lingkup Elemen Kawasan  

Pendeskripsian citra setiap elemen diperoleh dari hasil persepsi pengguna 

pedestrian yang didasarkan pada variasi penggunaan dan keragaman pengguna. 

Persepsi adalah sebuah proses pemberian penilaian yang dilakukan pengamat untuk 

memudahkan pengamat dalam mendeskripsikan kondisi elemen, hasil akhir dari 

proses ini adalah persepsi dari masing – masing citra elemen.  

3.2 Konsep Penelitian 

Kerangka teori dirujuk dari rumusan masalah yang akan diteliti, sesuai pada 

rumusan penelitian pertama yaitu ingin mengetahui elemen kawasan apa saja yang ada 
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di lokasi. Berdasarkan teori – teori yang digunakan oleh peneliti, terdapat hasil 

elaborasi elemen dari teori yang dikemukakan oleh beberapa pakar seperti (Lynch, 

1960), (Spreiregen, 1965), dan (Shirvani, 1955) terkait identitas kota berupa landmark, 

distric, edge, path, nodes, open space, routes, pedestrian dan signage. Sesuai beberapa 

elemen yang terpilih tersebut, akan dijadikan acuan di lokasi penelitian untuk 

menentukan objek – objek apa yang sesuai dengan masing – masing elemen. Hasil 

yang diperoleh kemudian dijadikan acuan untuk melanjutkan rumusan masalah kedua. 

Rumusan masalah kedua yang akan diteliti adalah bagaimana citra yang dimiliki pada 

masing – masing elemen yang sudah ditentukan pada hasil rumusan pertama. Penilaian 

tersebut dilakukan dengan dasaran pertanyaan terkait ciri khas yang dimiliki elemen, 

nilai kesejarahan, keunikan, ketajaman batas elemen serta nilai keselarasan elemen. 

Aspek – aspek tersebut merupakan hasil elaborasi dari teori yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli (Zahnd, 1999), (Lynch, 1960), (Budihardjo, 1991) terkait citra kawasan. 

Penilaian citra elemen tersebut ditujukan pada sasaran penelitian, yaitu orang yang 

sedang melakukan aktivitas di jalur pedestrian.  

Cara mengukur aktivitas dapat dilakukan dengan melihat variasi penggunaan 

serta keragaman pengguna (Metha, 2007). Sasaran peneliti memperoleh hasil penilaian 

citra elemen didasarkan dari keragaman aktivitas yang dilakukan pengguna ruang di 

jalur pedestrian, karena keberagaman aktivitas tersebut akan mempengaruhi persepsi 

yang diberikan pengguna ruang. Pada saat melakukan wawancara terkait penilaian 

citra elemen, peneliti juga mencatat aktivitas yang dilakukan pengamat karena 

keberagaman aktivitas yang dilakukan oleh pengamat memungkinkan adanya suatu 

perbedaan pada penilaian citra elemen yang membentuk kawasan. Adanya keragaman 

aktivitas yang dilakukan oleh responden penelitian, memungkinkan adanya perbedaan 

atau kemiripan persepsi yang diberikan terkait citra elemen kawasan. Oleh karena itu 

peneliti melakukan analisis lebih lanjut untuk melihat kemiripan persepsi pengguna 

jalur pedestrian terhadap kawasan bersejarah. Berikut merupakan kerangka konsep 

penelitian yang digabungkan dengan teori – teori yang digunakan oleh peneliti sesuai 

pada kerangka teori di bab sebelumnya.   
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Gambar 3. 2 Kerangka Konsep Penelitian 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mengaplikasikan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif memiliki kejelasan tujuan, 

pendekatan yang digunakan, serta sumber data. Dalam proses penelitian menggunakan 

sampel penelitian yang diberlakukan sebagai populasi, memiliki desain jelas serta proses 

analisis data dilakukan setelah peneliti selesai melakukan observasi  (Arikunto, 2014). 

Penelitian deskriptif seperti yang ditulis oleh (Nazir, 2005) adalah sebuah metode 

yang dipergunakan untuk mengkaji kedudukan atau posisi suatu kelompok manusia, 

sebuah objek, atau pemikiran seseorang saat ini. Sasaran utama dari penelitian deskriptif 

adalah membuat suatu elaborasi atau gambaran yang sistematis dan sesuai keadaan yang 

sebenarnya atau sesuai fakta dan fenomena yang sedang diteliti. Dalam menggunakan 

metode deskriptif peneliti dapat membandingkan informasi - informasi tertentu agar 

menjadi suatu studi komparatif. Jenis penelitian deskriptif difokuskan pada penelitian 

eksplanatif. Penelitian eksplanatif (Sugiyono, 2006) merupakan penelitian untuk 

menjelaskan adanya suatu hubungan kasual dari variabel yang memberikan pengaruh 

dalam suatu hipotesa. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi maupun 

keterangan, menjelaskan, melakukan pendugaan,  serta mengontrol aspek yang diteliti.  

Penelitian ini lebih fokus meminta pendapat oleh pengamat dalam penentuan objek 

elemen kawasan serta citra yang terbentuk dari setiap elemen kawasan. Penelitian ini 

dianggap sebagai satu penelitian yang melibatkan berbagai kemampuan pengamat. 

Dasaran yang digunakan untuk meminta penilaian pengamat, peneliti menitikberatkan 

pada kajian teori yang kemudian dibuktikan di lapangan kemudian dijelaskan kembali 

sebagai bentuk pengembangan teori.  

4.2 Variabel Penelitian 

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga aspek, 

diantaranya adalah: 

a. Elemen Kawasan 

Beberapa teori yang membahas terkait identitas kawasan memiliki berbagai elemen  

pendukung, elemen tersebut terbentuk dengan berbagai ciri khas yang berbeda pada 
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setiap kawasannya. Sebaliknya untuk memperkuat identitas kota, secara tidak langsung 

dipengaruhi oleh kuatnya identitas kawasan. Dalam penelitian ini, dipilih beberapa 

elemen yang membentuk kawasan dan akan ditanyakan pada orang yang melakukan 

aktivitas pada jalur pedestrian, yaitu landmark, nodes, distric, path, edge, open space, 

routes, pedestrian dan signage.  

b. Citra Kawasan 

Citra kawasan menjadi aspek yang didukung oleh adanya elemen yang membentuk 

kawasan. Setelah melakukan penentuan objek yang menjadi elemen kawasan, 

selanjutnya dilakukan penilaian citra dari masing – masing elemen. Hasil dari penilaian 

citra elemen tersebut secara tidak langsung dapat melihat kondisi citra kawasan yang 

ada pada kawasan tersebut. Terdapat beberapa penilaian yang akan dibahas pada 

masing – masing elemen kawasan, yaitu ciri khas dari setiap elemen, nilai kesejarahan 

yang terbentuk dari elemen, keunikan elemen, ketajaman batas elemen dan nilai 

keselarasan elemen.  

c. Karakter Pengguna Pedestrian 

Karakter aktivitas menjadi dasar tujuan peneliti dalam melakukan wawancara, 

keberagaman aktivitas yang dilakukan pengguna ruang (pedestrian) akan memberikan 

pengaruh terhadap persepsi yang diberikan terkait citra elemen kawasan. Untuk 

mengukur aktivitas tersebut, menggunakan parameter penilaian dari variasi penggunaan 

dan keragaman pengguna.  
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Tabel 4. 1 Variabel Penelitian 

No. Tujuan 

Penelitian 

Variabel Parameter Indikator Sumber 

1. Mengetahui 

elemen citra 

kawasan 

yang 

membentuk 

kawasan  

bersejarah 

Elemen 

Kawasan 

 

 

 

Landmark 

(tetenger) 

 Jenis objek 

 Posisi atau penempatan 

 Bentuk atau morfologi 

 Skala objek terhadap 

bangunan sekitar 

 Material 

 Ornamen 

 Fungsi objek 

 Sejarah objek 

 Moughtin (1999) 

 Lynch (1960) 

 Shirvani (1985) 

 

 

 

District 

(kawasan) 

 Jenis objek 

 Posisi atau penempatan 

 Bentuk atau morfologi 

 Skala objek terhadap 

bangunan sekitar 

 Ornamen 

 Fungsi objek 

 Sejarah objek 

 Ketajaman batas objek 

 Moughtin (1999) 

 Lynch (1960) 

 Shirvani (1985) 

 

 

Nodes 

(simpul) 

 Jenis objek 

 Posisi atau penempatan 

 Bentuk atau morfologi 

 Skala objek terhadap 

bangunan sekitar 

 Material 

 Ornamen 

 Fungsi objek 

 Sejarah objek 

 Ketajaman batas objek 

 Moughtin (1999) 

 Lynch (1960) 

 Shirvani (1985) 

 

Path (jalur) 

 Jenis objek 

 Skala objek terhadap 

bangunan sekitar 

 Material 

 Sejarah objek 

 Ketajaman batas objek 

 Moughtin (1999) 

 Lynch (1960) 

 Shirvani (1985) 

 

 

Edge (batas) 

 Jenis objek 

 Bentuk atau morfologi 

 Skala objek terhadap 

bangunan sekitar 

 Ornamen 

 Fungsi objek 

 Sejarah objek 

 Ketajaman batas objek 

 Moughtin (1999) 

 Lynch (1960) 

 Shirvani (1985) 

 

Open Space 

 Jenis objek 

 Posisi atau penempatan 

 Bentuk atau morfologi 

 Skala objek terhadap 

bangunan sekitar 

 Ornamen 

 Fungsi objek 

 Sejarah objek 

 Ketajaman batas objek 

 Moughtin (1999) 

 Lynch (1960) 

 Shirvani (1985) 

 

Routes 

 Jenis objek 

 Skala objek terhadap 

bangunan sekitar 

 Material 

 Sejarah objek 

  Moughtin (1999) 

 Lynch (1960) 

 Shirvani (1985) 
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No. Tujuan 

Penelitian 

Variabel Parameter Indikator Sumber 

 Ketajaman batas objek 

 

Pedestrian 

Way  

 Jenis objek 

 Posisi atau penempatan 

 Skala objek terhadap 

bangunan sekitar 

 Material 

 Ornamen 

 Fungsi objek 

 Sejarah objek 

 Moughtin (1999) 

 Lynch (1960) 

 Shirvani (1985) 

 

Signage 

 Jenis objek 

 Posisi atau penempatan 

 Bentuk atau morfologi 

 Skala objek terhadap 

bangunan sekitar 

 Material 

 Ornamen 

 Fungsi objek 

 Sejarah objek 

 Moughtin (1999) 

 Lynch (1960) 

 Shirvani (1985) 

2. Mengetahui 

citra elemen 

kawasan 

bersejarah 

menurut 

pengguna 

pedestrian. 

Citra 

Kawasan 

 

Ciri khas 

 Pembeda objek 

 Mudah diingat 

 Ketertarikan objek 

  Lynch (1960) 

  Shirvani (1985) 

 

Nilai 

kesejarahan 

 Mudah diingat  

 Keunikan  

 Pembeda objek 

 Lynch (1960) 

 Shirvani (1985) 

 

Nilai Keunikan 

 Ketertarikan objek 

 Mudah diingat 

 Lynch (1960) 

 Shirvani (1985) 

 

Ketajaman 

batas elemen 

 Pembeda objek 

 Mudah diingat 

 Ketertarikan objek 

 Lynch (1960) 

 Shirvani (1985) 

Nilai 

keselarasan 

 Mudah diingat 

 Kemiripan karakteristik 

 Ketertarikan objek 

 Lynch (1960) 

 Shirvani (1985) 

Proximitas  Kedekatan jarak antar 

objek 

 Kedekatan objek dengan 

karakteristik fisik sama  

 Pettricia (2012) 

 Eraydin (2007) 

Similaritas  Kesamaan fungsi 

 Kemiripan karakteristik 

vegetasi 

 Kesamaan tipologi fasad 

 Eren (2013) 

 Lang (1987) 

Kontinuitas  Fungsi objek pada sisi 

jalur 

 Kontinuitas vegetasi 

 Kontinuitas jalur 

 Kontinuitas arah objek 

sama 

 Eraydin (2007) 

 Pettricia (2012) 

 

Closure  Posisi objek  Eren (2013) 

Figure - 

Ground 

 Integritas (karakter kuat) 

objek 

 Eren (2013) 

 

 Karakter 

Pengguna 

Pedestrian 

Variasi 

penggunaan 

 Jenis aktivitas 

 Intensitas 

 Waktu aktivitas 

 Metha (2007) 

Keragaman 

pengguna 

 Usia 

 Jenis kelamin 

 Jenis pekerjaan 

 Metha (2007) 

 Pratitis (2015) 
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4.3 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data penelitian yang diperoleh digunakan untuk memudahkan proses 

identifikasi yang dibagi menjadi tiga macam yaitu sumber data orang, sumber data 

tempat dan sumber data dokumen. Sumber data orang merupakan informasi yang 

diperoleh dari masyarakat yang sedang beraktivitas di pedestrian sekitar kawasan 

bersejarah yang sedang diteliti, sedangkan untuk sumber data tempat dan sumber data 

dokumen diperoleh dari kajian terdahulu yang menjelaskan lokasi kawasan bersejarah di 

Kota Malang khususnya Kawasan Alun – Alun Merdeka dan Kawasan Tugu.  

4.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan cara 

mencari data primer (observasi, wawancara, penggunaan kuisioner dan dokumentasi) dan 

data sekunder yang dapat diperoleh dari kajian teori maupun literatur yang sesuai.  

4.4.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan 

menggunakan observasi lokasi studi untuk memperoleh gambaran karakteristik secara 

langsung terkait citra kawasan di Kota Malang. Terdapat beberapa teknik pengambilan 

data yang dapat dilakukan, yaitu: 

A. Wawancara 

Pengambilan data dengan melakukan wawancara bertujuan untuk memperoleh data 

yang membutuhkan bukti lisan terkait penilaian citra kawasan bersejarah menurut 

persepsi seseorang. Diperlukan wawancara karena peneliti membutuhkan jawaban yang 

dapat di eksplor kembali untuk proses analisis data. Selain itu juga karena penilaian 

citra kawasan dengan pemanfaatan pedestrian yang berbeda di kawasan tersebut akan 

menghasilkan penilaian berbeda juga. Proses wawancara tersebut dicatat oleh peneliti 

sebagai bentuk bukti lisan maupun non lisan yang disampaikan oleh pengguna 

pedestrian, kemudian peneliti memberikan pertanyaan – pertanyaan yang dapat 

menunjukkan penilaian terhadap citra kawasan di lokasi penelitian. Terdapat tiga 

tahapan wawancara dalam penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian 

berikut: 

1. Proses Wawancara Para Ahli 

Wawancara terhadap para ahli merupakan langkah pertama proses observasi yang 

akan dilakukan oleh peneliti. Tujuan menjadikan para ahli sebagai sumber dasar 

penentu utama objek yang menjadi elemen citra kawasan adalah untuk memudahkan 
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pengguna pedestrian (responden penelitian) dalam memilih objek. Selain itu, para ahli 

dianggap lebih memahami objek yang memiliki nilai untuk memperkuat citra 

kawasan penelitian. Hasil objek – objek yang dipilih oleh beberapa ahli tersebut 

kemudian dijadikan daftar objek yang akan dipilih oleh responden, daftar objek 

tersebut juga didukung dari survei lapangan maupun beberapa jurnal terkait.  

2. Proses Wawancara Penentuan Objek Elemen Citra Kawasan 

  Pengambilan sampel wawancara dalam penelitian ini ditujukan pada orang – orang 

yang sedang melakukan kegiatan di kawasan penelitian atau orang yang memang 

kebetulan muncul atau berada di lokasi kemudian dilakukan pengcodingan pada peta 

yang telah disiapkan oleh peneliti. Waktu pelaksanaan wawancara, yaitu di hari aktif 

orang bekerja dan hari libur serta di jam yang sama, dengan tujuan wawancara untuk 

mendapatkan informasi menurut pengguna pedestrian tersebut terkait citra kawasan di 

lokasi penelitian. Untuk responden yang di wawancara di kelompokkan menjadi tiga 

bagian  (Depkes RI, 2009) yaitu remaja (25 tahun kebawah), dewasa (26 – 45 tahun) 

dan lansia (46 tahun ke atas). Teknik yang dilakukan adalah dengan mewawancara 

responden sekaligus meminta responden untuk memilih objek berdasarkan elemen 

kemudian dituliskan pada lembaran telah disediakan oleh peneliti.  

Objek yang dikaji merupakan objek – objek yang telah ditentukan oleh peneliti dan 

didasarkan pada masing – masing definisi elemen citra kawasan. Fungsi utama 

penentuan objek dilakukan peneliti untuk mengurangi tingkat kesalahan yang 

dilakukan oleh pengamat atau responden dalam menentukan objek berdasarkan ciri – 

ciri elemen citra kawasan. Objek yang ditentukan peneliti memiliki beberapa pilihan 

sesuai masing – masing elemen. Menentukan objek tersebut didasarkan pada beberapa 

penilaian menurut para ahli yang didukung dengan hasil survei lapangan, literatur 

penelitian terdahulu serta dokumen terkait. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan 

daftar objek yang dapat dijadikan referensi penentuan objek sebelum digabungkan 

dengan hasil dari para ahli. 

Tabel 4. 2 Objek Elemen Citra Kawasan 

No. Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka Kawasan Tugu Referensi 

Nama Objek Nama Objek 

1. Landmark 1. Gereja Hati Kudus Yesus 

2. Gedung Kembar  

3. Gereja GPIB Imanuel 

Malang 

4. Masjid Jami’ 

5. Kantor PLN 

6. Toko Avia 

1. Kantor Balai Kota 

2. Kodam V 

3. Hotel Tugu 

4. Masjid Ahmad Yani  

5. Hotel Splindid Inn 

6. Monumen Juang 45 

Kota Malang 

 Survey 

Pendahuluan 

 (Pettricia, 2014) 

 (Tallo, et.al, 2014) 

 (Rizaldi, et.al, 

2010) 
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No. Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka Kawasan Tugu Referensi 

Nama Objek Nama Objek 

7. Kantor Pos 

8. Toko Oen 

9. Hotel Pelangi 

10. Kantor Kas Negara (KPP) 

11. Bank Indonesia 

12. Regency Office (Pendopo 

Kabupaten Malang) 

13. Gedung Sarinah 

7. Stasiun Kereta Api 

Kota Malang 

8. Tugu Kota Malang 

9. SMA Tugu 

2. Path 1. Jalan Merdeka Utara 

2. Jalan Merdeka Selatan 

3. Jalan Merdeka Barat 

4. Jalan Arief Rahman Hakim 

5. Jalan Kauman 

6. Jalan Sukoharjo w 

7. Jalan KH. Agus Salim 

8. Jalan Basuki Rahmat 

9. Jalan Klayatan 

1. Jalan Kahuripan 

2. Jalan Kertanegara 

3. Jalan Suropati Selatan  

4. Jalan Suropati 

5. Jalan Majapahit 

6. Jalan Tugu 

 Survey 

Pendahuluan 

 (Pettricia, 2014) 

 (Tallo, et.al, 2014) 

3. Nodes 1. Alun – Alun Merdeka 

2. Perempatan Kayutangan 

3. Pusat Perbelanjaan 

Ramayana  

4. Perempatan Alun – Alun 

Merdeka 

1. Alun – alun Tugu 

2. Jembatan Kahuripan   

 

 Survey 

Pendahuluan 

 (Pettricia, 2014) 

 (Tallo, et.al, 2014) 

4. District 1. Kawasan Perbelanjaan Alun 

– Alun Kota Malang (Plaza/ 

Department Store) 

2. Kawasan Pasar Besar 

3. Kawasan Peribadatan 

1.  Komplek SMA Tugu 

2.  Komplek Perkantoran 

Kawasan Tugu  

3.  Pasar Splindid 

 Survey 

Pendahuluan 

 (Anggraini, 2008) 

 (Pettricia, 2014) 

 (Tallo, et.al, 2014) 

5. Edges 1. Jalan Kolonel Slamet Riyadi 

2. Sungai Brantas (pembatas 

Kawasan Alun – Alun 

Merdeka – Kawasan Tugu) 

1. Sungai Brantas  Survey 

Pendahuluan 

 (Pettricia, 2014) 

 (Rizaldi, et.al, 

2010) 

6. Open 

space 

1. Taman Alun – Alun Kota 

Malang 

2. Halte Bis Jalan Merdeka 

Selatan 

3. Halte Bis Jalan Merdeka 

Utara (depan KPP) 

4. Pedestrian Jalan Basuki 

Rahmat 

5. Pedestrian Jalan Arief 

Rahman Hakim 

6. Pedestrian Jalan Merdeka 

Barat 

7. Pedestrian Jalan Merdeka 

Utara 

8. Pedestrian Jalan Merdeka 

Selatan 

9. Pedestrian Jalan Kauman 

10. Pedestrian KH. Agus Salim 

11. Pedestrian Jalan  Klayatan 

12. Pedestrian Jalan Sukarjo W 

1. Taman sepanjang 

Jalan Kertanegara 

2. Taman Balai Kota 

Malang 

3. Halte Jalan 

Kertanegara 

4. Pedestrian Jalan 

Kertanegara 

5. Pedestrian Jalan 

Suropati 

6. Pedestrian Jalan Tugu 

7. Pedestrian Taman 

Tugu 

8. Pedestrian Jalan 

Kahuripan  

9. Pedestrian Jalan 

Majapahit 

 Survey 

Pendahuluan 

 (Anggraini, 2008) 

 (Pettricia, 2014) 

7. Routes 1. Jalan Basuki Rahmat – Jalan 

Arief Rahman Hakim 

2. Jalan Basuki Rahmat – Jalan 

Merdeka Barat - Jalan 

1. Jalan Kahuripan – 

Jalan Kertanegara 

2. Jalan Kahuripan – 

Jalan Suropati 

 Survey 

Pendahuluan 
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No. Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka Kawasan Tugu Referensi 

Nama Objek Nama Objek 

Kauman 

3. Jalan Basuki Rahmat – Jalan 

Merdeka Utara - Jalan 

Klayatan - Jalan Merdeka 

Selatan - Jalan Kauman 

4. Jalan Arief Rahman Hakim - 

Jalan Merdeka Barat - Jalan 

Kauman 

5. Jalan Arief Rahman Hakim 

– Jalan Merdeka Utara- 

Jalan Klayatan - Jalan 

Merdeka Selatan - Jalan 

Kauman 

6. Jalan Basuki Rahmat – Jalan 

Merdeka Utara - Jl Klayatan 

- Jalan Sukarjo W 

7. Jalan Basuki Rahmat – Jalan 

Merdeka Utara - Jalan 

Klayatan - Jalan KH Agus 

Alim 

8. Jalan Arief Rahman Hakim 

–Jalan Merdeka Utara - 

Jalan Klayatan - Jalan 

Sukarjo W 

9. Jalan Arief Rahman Hakim 

–Jalan Merdeka Utara - 

Jalan Klayatan - Jalan KH 

Agus Alim 

3. Jalan Kahuripan – 

Jalan Majapahit 

4. Jalan Majapahit – 

Jalan Suropati 

5. Jalan Majapahit – 

Jalan Kertanegara 

6. Jalan Kertanegara – 

Jalan Suropati 

7. Jalan Untung Surapati 

Selatan – Jalan 

Kertanegara 

8. Jalan Untung Surapati 

Selatan – Jalan 

Suropati 

9. Jalan Untung Surapati 

Selatan – Jalan 

Kahuripan 

10. Jalan Untung Surapati 

Selatan – Jalan 

Majapahit 

8. Pedestrian 1. Pedestrian Jalan Basuki 

Rahmat 

2. Pedestrian Jalan Arief 

Rahman Hakim 

3. Pedestrian Jalan Merdeka 

Barat 

4. Pedestrian Jalan Merdeka 

Utara 

5. Pedestrian Jalan Merdeka 

Selatan 

6. Pedestrian Jalan Kauman 

7. Pedestrian Alun – Alun 

Malang 

8. Pedestrian Jalan  Klayatan 

9. Pedestrian Jalan Sukarjo W 

1. Pedestrian Jalan 

Kertanegara 

2. Pedestrian Jalan 

Suropati 

3. Pedestrian Jalan Tugu 

4. Pedestrian Taman 

Tugu 

5. Pedestrian Jalan 

Kahuripan  

6. Pedestrian Jalan 

Majapahit 

 Survey 

Pendahuluan 

9. Signage 1. Lambang Bank Mandiri 

2. Lambang Gedung Sarinah 

3. Reklame Jembatan 

Penyebrangan (Jembatan 

Layang)  

4. Traffic Light Persimpangan 

Jalan Arief Rahman Hakim 

1. Tulisan Malang di 

Stasiun Kota Malang 

2. Lambang Tulisan 

Rumah Makan 

Kertanegara 

3. Tulisan Balai Kota 

Malang 

4. Tulisan Splindid Inn  

5. Tulisan Hotel Tugu 

 Survey 

Pendahuluan 

 (Rizaldi, et.al, 

2010) 

 

Elemen Landmark ditujukan untuk menentukan objek dari beberapa aspek yang telah 

dijelaskan pada variabel penelitian, diantaranya melihat objek dari segi keunikan bentuk atau 
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perbedaan fasade objek terhadap objek sekitarnya, oleh karena itu dapat memudahkan 

seseorang mengingat atau mengenali kawasan. Responden hanya dapat memilih satu objek 

dari elemen landmark yang memberikan kemudahan untuk diingat. Setiap kawasan memiliki 

beberapa objek yang ditentukan sebelumnya dengan posisi atau letak objek berada pada 

kawasan Alun – Alun Merdeka dan Kawasan Tugu. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

4.1 untuk peta landmark kawasan Alun – Alun Merdeka dan gambar 4.10 untuk peta 

landmark Kawasan Tugu.  

Elemen Path menjadi jalur penghubung antar objek yang masuk dalam penguat citra 

kawasan. Untuk letak dari masing – masing jalan di Kawasan Alun – Alun Merdeka dapat 

dilihat pada gambar 4.2 dan gambar 4.11 untuk Kawasan Tugu. Jalur jalan tersebut nantinya 

akan dipilih sebagai dasar jalur jalan yang mudah diingat dengan keragaman objek citra 

kawasan lainnya yang terletak di sepanjang jalur jalan.  

Elemen Node merupakan objek yang sering dijadikan tempat berkumpul atau 

terjadinya beberapa aktivitas di waktu yang bersamaan, oleh karena itu node mampu 

memudahkan orang untuk mengingat atau menandai suatu lokasi terutama Kawasan Alun – 

Alun Merdeka. Responden diminta untuk memilih objek – objek yang dianggap mudah untuk 

diingat ketika sedang atau tidak sedang berada di kawasan tersebut. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar 4.3 untuk Kawasan Alun – Alun Merdeka dan 4.12 untuk Kawasan 

Tugu.  

Untuk elemen Distric memiliki peranan objek yang mudah diingat atau ditandai oleh 

seseorang, karena distric membentuk sebuah kelompok kawasan tertentu yang ditandai 

dengan penamaan tertentu maupun kesamaan aktivitas guna lahan. Titik – titik kawasan 

tersebut dapat dilihat pada gambar 4.4 untuk Kawasan Alun – Alun Merdeka dan gambar 

4.13 untuk distric Kawasan Tugu.  

Elemen edge ditentukan berdasar perbedaan batas karakteristik kawasan. Adanya 

suatu batasan tersebut memudahkan responden mengamati kawasan. Secara tidak langsung 

responden melakukan analisa berdasarkan persepsi tanpa dipandu oleh peneliti. Untuk 

persebaran objek elemen edge Kawasan Alun – Alun Merdeka dapat diliaht pada gambar 4.5 

sedangkan gambar 4.14 untuk persebaran Kawasan Tugu.  

Elemen open spaces memiliki beberapa aspek pemilihan objek yang sama pada objek 

yang masuk dalam elemen nodes karena sama – sama menjadi pusat pertemuan beberapa 

aktivitas atau tempat berkumpul. Namun keduanya dibedakan berdasar fungsi elemen, untuk 

elemen open space difokuskan pada ruang – ruang terbuka yang memang dikunjungi 
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seseorang sebagai tempat tujuan, sedangkan untuk elemen nodes dapat hanya berupa sebagai 

titik pertemuan aktivitas dan bukan sebagai objek yang dituju dengan alokasi waktu cukup 

lama dibandingkan open spaces. Terdapat beberapa objek pada setiap kawasan dan objek 

tersebut memiliki letak atau posisi yang menyebar. Untuk objek yang masuk Kawasan Alun – 

Alun Merdeka dapat dilihat pada gambar 4.6 dan kawasan Tugu dapat dilihat pada gambar 

4.15.  

Elemen routes menjadi salah satu elemen yang dipilih responden sebagai elemen 

penguat citra kawasan. Terdapat perbedaan antara elemen routes dengan elemen path karena 

routes memiliki asal dan tujuan tertentu yang akan dilakukan seseorang, serta terdiri dari 

beberapa jalur jalan (path). Sedangkan path hanya terdiri atas satu jalur jalan yang didasarkan 

pada nama jalur jalan tersebut. Rute – rute yang terpilih dapat dilihat pada gambar 4.7 untuk 

elemen routes Kawasan Alun – Alun Merdeka dan gambar 4.16 untuk Kawasan Tugu.  

Elemen pedestrian merupakan salah satu elemen yang mendasari penelitian, karena 

analisis penguat citra kawasan didasarkan pada persepsi pengguna pedestrian. Elemen ini 

mudah untuk diidentifikasi, karena letaknya bersebelahan dengan jalur jalan dan mengikuti 

posisi jalur jalan tersebut. Namun perbedaan diantara keduanya adalah fungsi dari elemen 

tersebut, untuk pedestrian sebagai jalur jalan orang yang beraktivitas tanpa menggunakan 

kendaraan (pejalan kaki) sedangkan path sebagai jalur jalan orang yang menggunakan 

kendaraan. Untuk lebih jelasnya, letak elemen pedestrian Kawasan Alun – Alun Merdeka 

dapat dilihat pada gambar 4.8 sedangkan Kawasan Tugu pada gambar 4.17.  

Elemen signage merupakan salah satu elemen yang memudahkan seseorang 

mengingat atau mengenali suatu kawasan. Signage memiliki kesamaan dengan landmark 

sebagai elemen penanda. Namun signage difokuskan pada penanda informasi atau simbol 

tertentu yang mudah diingat dan dipahami seseorang, sedangkan untuk landmark difokuskan 

pada penanda yang berbentuk bangunan. Gambar 4.9 menunjukkan letak atau posisi dari 

setiap elemen signage di Kawasan Alun – Alun Merdeka dan gambar 4.18 untuk signage 

Kawasan Tugu.  
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Gambar 4. 1 Peta Landmark Kawasan Alun – Alun Merdeka 
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 Gambar 4. 2 Peta Path Kawasan Alun – Alun Merdeka 
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 Gambar 4. 3 Peta Node Kawasan Alun – Alun Merdeka 
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 Gambar 4. 4 Peta District Kawasan Alun – Alun Merdeka 
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 Gambar 4. 5 Peta Edge Kawasan Alun – Alun Merdeka 
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 Gambar 4. 6 Peta Open Space Kawasan Alun – Alun Merdeka 
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 Gambar 4. 7 Peta Routes Kawasan Alun – Alun Merdeka 
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 Gambar 4. 8 Peta Pedestrian Way Kawasan Alun – Alun Merdeka 
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 Gambar 4. 9 Peta Signage Kawasan Alun – Alun Merdeka 
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 Gambar 4. 10 Peta Landmark Kawasan Tugu 
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 Gambar 4. 11 Peta Path Kawasan Tugu 
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 Gambar 4. 12 Peta Node Kawasan Tugu 
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 Gambar 4. 13 Peta District Kawasan Tugu 
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 Gambar 4. 14 Peta Edge Kawasan Tugu 
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 Gambar 4. 15 Peta Open Space Kawasan Tugu 
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 Gambar 4. 16 Peta Routes Kawasan Tugu 
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 Gambar 4. 17 Peta Pedestrian Way Kawasan Tugu 
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 Gambar 4. 18 Peta Signage Kawasan Tugu 
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3. Proses Wawancara Penilaian Citra Elemen Kawasan 

Dalam proses wawancara tahap ketiga memiliki tahapan yang sama dengan 

wawancara tahap kedua, hanya saja di tahap ini ditujukan untuk meminta persepsi 

pengguna pedestrian berkaitan dengan citra yang dimilki setiap elemen kawasan 

dengan alokasi waktu yang berbeda dari proses wawancara tahap sebelumnya. Proses 

tersebut dilakukan setelah proses wawacara sebelumnya selesai. 

B. Observasi Lapangan 

Dalam menggunakan metode observasi, pencatatan data tidak sekedar mencatat 

tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian melakukan penilaian (Arikunto S., 

2006). Pengambilan data dengan cara melakukan observasi lapangan bertujuan untuk 

mengetahui kondisi lokasi penelitian dan karakteristik wilayahnya. Observasi ini 

dilakukan untuk pengamatan secara langsung mengenai karakteristik dan pola aktivitas 

pengguna pedestrian di Kawasan Tugu dan Kawasan Alun – Alun Merdeka. Alat bantu 

yang digunakan adalah kamera, buku catatan dan peta. Data yang diperoleh dari 

observasi lapangan ini disebut data primer. Pemetaan aktivitas dalam penelitian ini 

menggunakan sampel orang yang di wawancara oleh peneliti pada masing – masing 

lokasi penelitian. Waktu pengambilan sampel ini merupakan waktu dominan aktivitas 

pengguna pedestrian berdasarkan observasi awal, yaitu pada waktu pagi hari pukul 

07.00-09.00, waktu siang hari pukul 12.00-14.00, dan waktu sore hingga malam hari 

pukul 17.00-19.00, pada hari aktif orang bekerja (weekday) dan hari libur (weekend). 

Sampel yang dipetakan adalah orang yang melakukan aktivitas statis maupun dinamis.  

Teknik pengambilan sampel ini dinamakan pemetaan pola aktivitas (behavior 

mapping) yang dilakukan dengan cara memberi coding sesuai simbol yang ditentukan 

untuk setiap jenis kegiatan kemudian simbol tersebut digambarkan pada titik lokasi peta 

sesuai masing – masing kegiatan yang ada. Observasi lapangan berupa pemetaan pola 

aktivitas  melalui beberapa prosedur, sebagai berikut:  

1. Membuat peta dasar area atau seting yang akan dilakukan observasi; 

2. Mendefinisikan tentang bentuk – bentuk aktivitas yang akan diamati, 

dideskripsikan, dihitung serta didiagramkan berupa aktivitas statis (contohnya 

seperti: berdiri, duduk dan sebagainya) maupun aktivitas dinamis (contohnya 

seperti: berjalan dan berlari).  

3. Menentukan rencana waktu yang tepat untuk melakukan pengamatan. Pengamatan 

dilakukan pada hari aktif orang bekerja (weekday) dan hari libur (weekend) dengan 
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pemilihan waktu pagi hari pukul 07.00-09.00, waktu siang hari pukul 12.00-14.00, 

dan waktu sore hingga malam hari pukul 17.00-19.00. Pemilihan waktu juga 

didasari oleh hasil pengamatan pendahuluan; 

4. Menentukan prosedur sistematis yang jelas dan harus diikuti selama melakukan 

observasi lapangan, salah satunya adalah penentuan dan pembagian titik lokasi 

pengamatan; 

5. Menggunakan simbol atau coding aktivitas yang jelas agar waktu observasi yang 

digunakan lebih efisien.  

Pemetaan untuk melihat pola aktivitas pengguna pedestrian yang dilakukan 

tersebut disesuaikan dengan pemanfaatan pedestrian yang meliputi jenis aktivitas, 

intensitas dan waktu aktivitas yang dilakukan (variasi penggunaan), usia pengguna 

pedestrian, jenis kelamin, jenis pekerjaan serta tingkat pendidikan (keragaman 

pengguna) serta titik lokasi pengguna dalam pemanfaatan pedestrian oleh karena itu 

dapat membentuk pola tertentu terkait penggunaan pedestrian, karena diasumsikan 

bahwa jenis aktivitas yang dilakukan akan mempengaruhi penilaian citra kawasan yang 

berbeda.   

C. Kuisioner 

Pengambilan data yang dilakukan dengan penggunaan kuisioner ditujukan pada 

pengguna pedestrian dalam memberikan penilaiannya terkait citra setiap elemen 

kawasan pada Kawasan Alun – Alun Merdeka dan Kawasan Tugu. Hasil dari pengisian 

kuisioner nantinya akan digunakan peneliti sebagai bahan analisis ke tahap selanjutnya. 

D. Dokumentasi 

Pengambilan data dengan melakukan dokumentasi dapat dilakukan dengan 

pemotretan untuk memperlihatkan gambaran karakteristik wilayah penelitian berupa 

arsip, foto dan gambar. Hasil dokumentasi pada lokasi penelitian dapat diperoleh 

gambaran secara umum fisik wilayah kondisi eksisting saat ini. Selain berguna untuk 

menggambarkan karakteristik kondisi eksisting wilayah penelitian, proses dokumentasi 

juga digunakan untuk menggambarkan keberagaman jenis kegiatan yang sedang 

dilakukan oleh pengguna pedestrian untuk memudahkan proses pemetaan pada 

behavior mapping. Hasil dari dokumentasi tersebut menjadi bukti pengamatan yang 

dapat dideskripsikan kembali oleh peneliti.  
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4.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang mendukung data primer 

penelitian. Data sekunder berupa kajian teori dan literatur penelitian yang sesuai. Sumber 

data sekunder bermacam – macam, dapat diperoleh dari buku, jurnal, literatur maupun 

internet.  Dalam penelitian ini, studi literatur yang digunakan berupa buku kesejarahan, 

buku penelitian, arsip lama, serta peta yang menunjukkan lokasi kawasan bersejarah di 

Kota Malang.  

Untuk mempermudah penentuan metode dan pengumpulan data setiap variabel, dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 3 Metode Pengumpulan Data 

Variabel Data yang dibutuhkan Metode Pengumpulan Data 

Elemen Kawasan  Landmark 

 Edge 

 Distric 

 Path 

 Nodes 

 Routes 

 Open Space 

 Pedetsrian Way 

 Signage 

Survey Primer: 

 Observasi/Pengamatan Lapangan 

yang dilakukan dengan penentuan 

objek, penentuan dilakukan orang 

yang beraktivitas di jalur pedestrian 

terkait elemen kawasan 

 Observasi/Pengamatan Lapangan 

yang dilakukan dengan proses 

verifikasi lapangan terkait hasil 

observasi awal 

 Dokumentasi objek elemen kawasan 

Survey Sekunder: 

 Survey literatur dari beberapa buku 

sejarah, penelitian, arsip lama dan 

sejenisnya yang dapat memberikan 

informasi terkait kawasan penelitian. 

Citra Kawasan  Ciri khas  

 Nilai kesejarahan  

 Keunikan  

 Ketajaman batas elemen  

 Nilai keselarasan  

 Continuitas 

 Proximity 

 Similarity 

 Closure 

 Figure and Ground 

Survey Primer: 

 Wawancara dengan menanyakan 

citra yang dimiliki dari setiap objek 

elemen kawasan  

 Observasi/ Pengamatan Lapangan 

untuk mengamati aktivitas – 

aktivitas yang dilakukan pengguna 

pedestrian kemudian menandai pada 

peta behavior mapping dengan cara 

membuat coding setiap jenis 

aktivitas (aktivitas yang ditandai 

merupakan sasaran wawancara citra 

elemen kawasan) 

 Dokumentasi aktivitas pengguna 

pedestrian 

Karakter Pengguna 

Pedestrian 
 Variasi penggunaan 

 Keragaman pengguna 

4.5 Penentuan Sampel 

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kuantitatif sesuai dengan penjelasan 

yang diuraikan oleh (Arikunto S. , 2014).  Menurut (Nyoman, 2014) penentuan sampel 

dapat ditentukan hingga tercapainya pemenuhan teoritis bagi tiap kategori yang 
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digunakan. Menurut (Sugiyono, 2006) teknik sampling adalah teknik yang digunakan 

untuk pengambilan sampel, yang dikategorikan menjadi dua teknik yaitu probability 

sampling dan non probability sampling. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

sampling berupa non probability sampling. Teknik non probability sampling merupakan 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang sama kenapa anggota populasi untuk 

dijadikan sampel, yang salah satu tekniknya dapat dilakukan menggunakan accidental 

sampling. Pengertian dari accidental sampling adalah pengambilan sampel yang 

didasarkan pada kenyataan bahwa orang kebetulan muncul dan berada di lokasi 

penelitian merupakan sumber data yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini 

yang menjadi sampel sumber data yaitu orang yang sedang melakukan aktivitas di jalur 

pedestrian sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh peneliti. Penggunaan accidental 

sampling dipilih karena pengguna pedestrian di kawasan bersejarah tidak pasti dengan 

jumlah pengguna yang berubah – ubah setiap harinya serta disesuaikan dengan tujuan 

penelitian berupa pemberian persepsi orang yang beraktivitas di jalur pedestrian. 

Pengambilan sampel didasarkan dari tidak diketahuinya jumlah populasi, jumlah sampel 

untuk masing – masing kawasan didasarkan dari pendapat yang dikemukakan oleh (Uma 

Sekaran, 1992) bahwa sampel minimum untuk penelitian deskriptif adalah 30 sampel. 

Namun untuk memperoleh jumlah pasti responden yang akan diteliti peneliti melakukan 

survei awal yang bertujuan untuk mengetahui besar jumlah pengguna pedestrian di kedua 

kawasan tersebut. Jumlah pengguna pedestrian di kawasan Tugu sebesar 96 pengguna 

sedangkan untuk di kawasan Alun – Alun Merdeka sebesar 185 responden pada jumlah 

total seluruh jalur pedestrian masing – masing kawasan. Berdasarkan jumlah pengguna 

jalur pedestrian tersebut, peneliti menjadikan angka tersebut sebagai acuan dalam 

pembulatan jumlah responden yang akan diteliti. Kawasan Tugu ditentukan responden 

sebanyak 100 responden dan kawasan Alun – Alun Merdeka sebanyak 200 responden. 

Pembagian jumlah responden untuk masing – masing jalur pedestrian disesuaikan 

dengan kondisi di lapangan ketika melakukan observasi, memungkinkan adanya 

ketimpangan jumlah responden didasari oleh tingkat keramaian pengguna jalur 

pedestrian.  

4.6 Metode Analisis 

Metode analisis merupakan salah satu alat yang digunakan untuk proses analisa 

yang dilakukan peneliti ketika observasi, wawancara dan proses dokumentasi sedang 

berlangsung di lapangan maupun setelah proses tersebut selesai dilakukan. Dalam 
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penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kuntitatif berupa deskriptif eksplanatif. 

Tujuan memilih menggunakan metode tersebut adalah agar peneliti dapat menjelaskan 

data – data di lapangan disesuaikan dengan teori yang berkaitan.  

4.6.1 Analisis Elemen Kawasan Menurut Pengguna Pedestrian 

Hasil proses identifikasi diperoleh dari penilaian atau pengamatan pengguna 

pedestrian terkait objek elemen yang mudah diingat oleh mereka di Kawasan Alun – 

Alun Merdeka dan Kawasan Tugu. Proses ini dilakukan dengan wawancara di lokasi 

penelitian, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti 

dengan jumlah responden yang disesuaikan oleh kelengkapan kebutuhan data. Dalam 

pelaksanaan identifikasi objek elemen yang membentuk kawasan didasari dengan 

penggunaan peta mental sesuai prosedur pelaksanaannya agar memudahkan peneliti 

untuk mengumpulkan data.  

Menurut  (Gauld & White, 1986) peta mental sebagai gambaran dari jalur sirkulasi 

seseorang yang diungkapkan dalam gambaran peta yang dipresentasikan berdasar letak 

dari suatu tempat. Hubungan antara objek dan objek atau pengamat dan objek ada dalam 

peta mental sebagai produk akhir proses pengamatan  (Dawn & Stea, 1977). Sama 

halnya seperti yang didefinisikan oleh (Tuan, 1975) bahwa peta mental adalah sarana 

yang digunakan untuk menggambarkan ulang grafis dari suatu tempat. Sedangkan 

(Pocock, 1978) memberikan sebuah petunjuk bahwa akurasi hasil dari pemetaan kognitif 

tidak hanya mendasarkan pada pembuatan sketsa peta saja tetapi pengamat diberi sebuah 

stimulus terlebih dahulu agar daya cipta suatu lingkungan dapat dikenali, diingat dan 

dimaknai lebih baik. Oleh karena itu, peneliti tidak menjadikan dasar pembuatan sketsa 

secara langsung yang dibuat oleh pengamat sebagai cara utama pemilihan objek elemen 

kawasan tetapi peneliti memilih untuk menentukan objek elemen oleh karena itu 

memudahkan keakuratan pemilihan objek oleh pengamat.  

Berikut merupakan langkah – langkah yang dapat dilakukan dalam membuat peta 

mental: 

1. Peneliti menyediakan peta yang dilengkapi objek – objek elemen kawasan; 

2. Peneliti memberikan pertanyaan kepada pengamat terkait objek – objek apa saja 

yang mudah diingat oleh pengamat di lokasi penelitian berdasarkan elemen 

(tanpa dibantu oleh peneliti dalam penentuan objek); 

3. Pengamat memilih objek berdasarkan objek yang terdapat pada peta;  
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4. Hasil pemilihan objek yang diberikan oleh pengamat akan digunakan peneliti 

dalam proses analisa maupun proses observasi selanjutnya. 

Peta mental merupakan proses yang memungkinkan orang untuk mengumpulkan, 

mengorganisasikan, menyimpan dalam ingatan, menguraikan kembali infromasi 

mengenai lokasi beserta tanda – tanda lingkungan geografis yang terdapat ditempat 

tersebut dikemukakan oleh (David Sea & Roger Downs, 1973). Sedangkan pemetaan 

kognitif (peta mental) menggambarkan persilangan antara kognisi spasial dan lingkungan 

serta merepresentasi mental untuk memahami lingkungan berdasarkan makna (Kitchin, 

1994). Penghayatan yang dilakukan tersebut dilakukan secara spontanitas melibatkan 

objek yang berada di sekitarnya maupun objek – objek yang memiliki ciri khas dan 

mudah diingat.  Terdapat pendapat lain tentang peta mental, yaitu sebagai sebuah 

komponen dasar yang digunakan manusia untuk adaptasi terhadap lingkungan kota 

(Holahan, 1982).  

Secara umum gambaran yang biasanya ditampilkan dalam peta mental adalah 

bentuk geometris berupa titik, garis, area dan permukaan (Golledge, 1999). Bentuk 

geometris tersebut menggambarkan adanya keberagaman aspek fisik lingkungan, seperti 

titik menjadi bentuk geometris utama yang biasanya menjadi gambaran dasar dan dapat 

memberikan informasi adanya identitas, lokasi, serta dominasi dari keseluruhan identitas 

yang ada. Begitu juga dengan garis yang biasanya digambarkan sebagai batasan wilayah 

ataupun rute untuk mencapai titik serta menghubungkan antar lokasi, sedangkan area 

digambarkan sebagai ruang spasial yang memiliki bentuk dua dimensi (contohnya seperti 

permukiman, kawasan perkotaan, komunitas, wilayah). Berbeda dengan permukaan yang 

biasanya digambarkan dalam bentuk gradasi atau ketinggian lahan, kualitas permukaan 

serta kemudahannya dalam pencapaiannya.  

Kognisi merupakan cara yang dapat digunakan manusia untuk menjelaskan 

bagaimana manusia mampu memahami, menyusun, mempelajari lingkungan dan 

menggunakan peta mental sebagai cara untuk menegosiasi (Rapoport, 1977), hal tersebut 

merupakan satu sistem kognisi yang terdapat pada masing – masing individu. Sistem 

kognisi tersebut merupakan hasil proses kognitif yang terdiri atas persepsi; imajinasi; 

proses berfikir; proses bernalar serta proses pengambilan keputusan.  Menurut (Tolman, 

1948) peta kognitif menunjukkan kemana orang akan pergi dengan rute yang akan 

digunakan. Sedangkan meminta orang untuk menentukan objek pada peta lokasi adalah 
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cara untuk mengetahui elemen yang menonjol bagi mereka. Peta kognitif dapat 

menunjukkan apa yang penting dan mengungkapkan apa yang dianggap kurang penting.  

Tujuan dari pembuatan mental map untuk mengetahui bagaimana orang melihat suatu 

lokasi dengan memberikan informasi tambahan tentang karakteristik fisiknya, apakah orang 

akan memperhatikan suatu elemen atau tidak?. Setiap individu memiliki sudut pandang yang 

berbeda – beda, hal tersebut mempengaruhi penggambaran sketsa peta kognitif, karena 

didukung oleh beberapa faktor (Aqli, 2004), sebagai berikut: 

1. Gaya hidup, dalam pembuatan sketsa seseorang akan memulai dengan 

menggambarkan kawasan yang memiliki hubungan dengan kegiatan utamanya 

karena terdapat kebiasaan yang akan memberikan penekanan pada sketsa gambar 

yang dibuat.  

2. Keakraban, adanya perbedaan dalam penggambaran peta mental dipengaruhi 

sebuah frekuensi atau intensitas dari masing – masing orang ketika beraktivitas di 

lokasi tersebut.  

3. Kelas sosial, adanya perbedaan sosial seseorang akan memberikan pengaruh pada 

kemampuan mobilitas spasial (kemampuan seseorang yang didukung dengan 

kepemilikan kendaraan atau kemudahaan dalam memperoleh sesuatu) setiap orang 

dibandingkan orang yang memiliki kelas sosial menengan kebawah. 

4. Keterlibatan sosial, adanya perbedaan tingkat keterlibatan seseorang dalam 

aktivitas sosial akan mempengaruhi perbedaan pembuatan peta mental. 

5. Perbedaan gender, karena peta mental yang dibuat laki – laki memiliki cakupan 

lebih luas dibandingkan wanita. Hal tersebut disebabkan oleh sebuah perilaku 

terpola yang dilakukan masing – masing gender berdasarkan tradisi (Bell, 1984) 

wanita lebih menggunakan waktu pada lingkungan terbatas contohnya seperti ibu 

rumah tangga sedangkan pria cenderung berkegiatan di lingkup lebih luas sebagai 

pencari nafkah.   

4.6.2 Analisis Penentuan Objek Elemen yang Membentuk Kawasan 

Proses penentuan objek elemen kawasan diperoleh dari hasil analisis  yang 

dilakukan setelah proses wawancara terhadap pengguna pedestrian sebelumnya. 

Keberagaman hasil objek yang terpilih dari masing – masing elemen akan diseleksi oleh 

peneliti dengan cara memilih objek terbanyak yang dipilih pengamat untuk dijadikan 

objek penilaian citra pada setiap elemen. 
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4.6.3 Analisis Pola Aktivitas Pengguna Pedestrian 

Proses ini dilakukan untuk mengetahui pola penggunaan pedestrian di kawasan 

bersejarah. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yang datanya diperoleh 

dari hasil observasi lapangan menggunakan teknik behavior mapping. Tujuan melakukan 

analisa menggunakan teknik behavior mapping untuk memperoleh data perilaku atau 

pola aktivitas pengguna pedestrian di lokasi penelitian. Menurut (David, 2002) 

pengertian behavior mapping adalah teknik observasi yang sistematis untuk 

mendokumentasi penggunaan ruang yang memiliki spesifikasi atau mendokumentasi 

sebuah lokasi.  

Menurut (Setiawan, 2010) untuk melakukan pemetaan perilaku dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu: 

a. Place-centered Mapping 

Pemetaan ini untuk mengidentifikasi bagimana sekelompok orang memanfaatkan, 

menggunakan serta mengakomodasi perilakunya dalam situasi dan tempat tertentu. 

Proses pemetaan ini adalah membuat sketsa atau peta dasar dari tempat, meliputi 

unsur fisik yang diperkirakan mempengaruhi perilaku pengguna ruang, oleh karena 

itu peneliti harus mengenali situasi tempat yang akan diamati. Kemudian membuat 

daftar perilaku yang akan diamati serta menentukan simbol atau tanda sketsa atas 

setiap perilaku yang dilakukan dalam satu kurun waktu pada peta dasar yang telah 

disiapkan. 

b. Person-centered Mapping  

Teknik pemetaan ini menekankan pada pergerakan yang dilakukan oleh orang pada 

satu periode ke periode tertentu yang berkaitan pada beberapa tempat. Proses 

pemetaan ini harus memilih sample person atau sekelompok orang yang akan 

diamati. Proses ini dilakukan dengan membuat sketsa atau catatan pada peta dasar 

yang telah disiapkan. Pengamatan dilakukan secara berkelanjutan atau hanya pada 

periode tertentu disesuaikan pada tujuan utama penelitian.  

Pemetaan perilaku dalam behavior mapping yang digunakan adalah place-centered 

mapping yang berguna untuk mengidentifikasi pola aktivitas pengguna pedestrian dalam 

memanfaatkan, menggunakan maupun mengakomodasi perilakunya dalam tempat dan 

waktu tertentu. Langkah – langkah yang dilakukan dalam proses observasi menggunakan 

behavior mapping, terdiri dari lima unsur (Ittelson., et al, 1974): 
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1. Gambaran dasar (sketsa) area maupun seting yang akan dijadikan observasi 

2. Penjabaran definisi – definisi yang jelas terkait bentuk perilaku yang akan 

diteliti, dihitung, didiagramkan serta dideskripsikan 

3. Menentukan rencana waktu yang jelas dalam pelaksanaan observasi 

4. Menentukan prosedur yang jelas agar memudahkan proses observasi 

5. Membuat coding yang efisien untuk menghindari keterlambatan waktu 

observasi 

Hasil dari pengamatan pola aktivitas tersebut untuk memudahkan peneliti dalam 

menganalisa penilaian citra yang diberikan oleh pengamat, karena aktivitas yang 

dilakukan pengamat dapat mempengaruhi hasil penilaian sesuai proses berlangsungnya 

persepsi (Rapoport, 1977).  

4.6.4 Analisis Citra Elemen Kawasan 

Proses penilaian citra elemen digunakan untuk mengetahui kondisi visual elemen 

yang telah ditentukan. Dalam melakukan penilaian, peneliti menggunakan proses 

wawancara sebagai cara untuk memperoleh data. Wawancara tersebut ditujukan pada 

orang – orang yang sedang melakukan aktivitas pada jalur pedestrian. Terdapat beberapa 

sub pembahasan yang akan ditanyakan peneliti pada pengamat, yaitu berkaitan dengan 

ciri khas masing – masing elemen, nilai kesejarahan yang dimiliki elemen, keunikan yang 

dimiliki elemen, ketajaman batas, serta nilai keselarasan elemen. Penilai citra elemen 

merupakan orang – orang yang masuk dalam pemetaan behavior mapping sebagai salah 

satu langkah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh aktivitas seseorang dalam 

memberikan penilaian citra. Langkah ini didukung dengan penggunaan teori gestalt. Teori 

ini menjelaskan adanya suatu proses penyimpulan persepsi dengan cara menghubungkan 

komponen yang memiliki hubungan pola atau kemiripan menjadi satu kesatuan.  Teori 

Gestalt menjelaskan pemahaman lingkungan (berkaitan dengan prinsip organisasi) yang 

memungkinkan pengamat untuk melihat adanya suatu kumpulan tersendiri sebagai satu 

pola yang menyeluruh (Pocock, 1978). Gambaran organisasi visual dari teori Gestalt 

(Pocock, 1978) dan (Stephanie, 2012) diuraikan sebagai berikut: 

a. Proksimitas (kedekatan posisi), memungkinkan pengamat melihat elemen – elemen 

yang secara spasial letaknya berdekatan satu dengan lainnya oleh karena itu dapat 

dikaitkan dalam satu pola. 
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Gambar 4. 19 Hukum Kedekatan 

Sumber: Stephanie, 2012 

Berdasarkan pada gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa objek – objek yang 

letaknya berdekatan cenderung dianggap sebagai satu kesatuan (satu kelompok). 

Kelompok bulatan tersebut terbagi menjadi empat kelompok, yaitu kelompok A, B, C 

dan C dengan susunan bulatan yang saling berdekatan oleh karena itu dapat dilihat 

sebagai satu kelompok dan ruang diantara bulatan yang posisinya berjauhan dianggap 

sebagai pemisah antar kelompok.  

b. Similaritas (kesamaan bentuk), memungkinkan pengamat untuk melihat elemen – 

elemen yang memiliki kesamaan dalam bentuk maupun warna apabila dikaitkan dalam 

satu pola. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 20 Hukum Kesamaan 

Sumber: Stephanie, 2012 

Hukum kesamaan menjelaskan bahwa objek yang hampir memiliki kesamaan dari segi 

bentuk, warna, tekstur, ukuran dan sebagainya akan dipersepsikan dalam satu kesatuan 

kelompok. Manusia cenderung untuk mempersepsikan gambar tersebut sebagai baris 

lingkaran putih dan hitam, yang barisannya saling bergantian dibandingkan dengan 

mempersepsikan gambar tersebut sebagai kumpulan lingkaran yang memiliki susunan 

rapi.  

c. Closure (pelingkup), memungkinkan pengamat untuk melihat elemen – elemen yang 

membentuk sebuah kelompok kecil tertutup pada suatu kawasan dan melihatnya 

sebagai satu kesatuan. 
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Gambar 4. 21 Hukum Ketertutupan 

Sumber: Stephanie, 2012 

Berdasarkan pada gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa objek yang terlihat 

melingkup akan dianggap sebagai objek utuh yang sudah tertutup manusia. Manusia 

cenderung menganggap bahwa ketertutupan yang dibentuk manusia berbentuk 

lingkaran dan persegi panjang, bukan sebagai gambar garis putus – putus beraturan 

dengan anggapan bahwa garis putus tersebut tidak ada oleh karena itu tanpa disadari 

mereka menghubungkan garis putus tersebut.  

d. Kontinuitas (kesinambungan pola), memungkinkan pengamat melihat adanya 

beberapa elemen yang dapat dikelompokkan pada satu barisan yang sama. 

 

 

 

Gambar 4. 22 Hukum Ketertutupan 

Sumber: Stephanie, 2012 

Berdasarkan pada gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa manusia akan cenderung 

mengamati sesuatu yang memiliki kesinambungan sebagai satu kesatuan. Manusia 

cenderung melihatnya sebagai garis bergelombang yang melewati sebuah bidang 

dibandingkan menganggapnya sebagai enam buah bidang yang disusun dengan arah 

berlainan.  

e. Bentuk dan Latar (Figure and Ground), memungkinkan pengamat melihat bahwa 

suatu objek memiliki latar kontras, objek tersebut akan semakin mudah dilihat dengan 

jelas.  

 

     Gambar 4. 23 Hukum Bidang dan Simetri 

Sumber: Stephanie, 2012 
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Berdasarkan pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa manusia akan 

mempersepsikannya menjadi dua makna, yaitu kontras warna putih dianggap sebagai 

vas bunga sedangkan kontras hitam dianggap sebagai dua wajah manusia saling 

berhadapan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kontras antara warna 

hitam maupun putih yang mudah untuk dibedakan.  

Dalam teori gestalt dapat dikatakan bahwa seseorang cenderung melihat sesuatu secara 

keseluruhan, dalam arti tidak melihat sesuatu secara terpisah-pisah.  

4.6.5 Analisis Kemiripan Persepsi Citra Elemen Kawasan  

Analisis kemiripan dilakukan menggunakan multidimensional scaling (MDS) 

dengan tujuan melihat hasil persepsi yang diberikan responden selaku pengguna jalur 

pedestrian. Jenis aktivitas yang memiliki posisi atau letak berdekatan dalam perceptual 

map akan menunjukkan adanya suatu kemiripan dalam memberikan persepsinya untuk 

citra elemen kawasan.  

Multidimensional scaling atau MDS merupakan teknik analisis untuk melihat 

kedekatan pada satu kelompok dengan menunjukkan struktur tersembunyi yang dimiliki 

oleh kelompok tersebut. Kedekatan data dapat berupa kesamaan dalam penilaian atau 

persepsi, identifikasi matriks yang tidak jelas, pengelompokan data, kesalahan atau 

perbedaan yang sama (Steyvers, 2001). Terdapat beberapa keunggulan dari MDS, 

diantaranya dapat digunakan untuk proses analisa persepsi dari seseorang secara parsial 

menggunakan grafik, dapat menggunakan berbagai jenis skala data salah satunya adalah 

data ordinal (Santoso, 2015). Selain itu MDS menghasilkan dimensi tanpa keharusan 

untuk menjelaskan indikator - indikator dari objek (Simamora, 2005).  

Terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu ketika ingin melakukan 

proses analisis menggunakan MDS (Gudono, 2014), diantaranya: 

1. Data yang digunakan memiliki level yang tepat, pada penelitian ini peneliti 

menggunakan skala data ordinal oleh karena itu masuk dalam kategori MDS non 

metrik.  

2. Memiliki jumlah objek lebih besar dari jumlah dimensi agar stabilitas hasil terjaga. 

Jumlah objek setidaknya empat kali dari jumlah dimensi kemudian ditambah 1.   

3. Ukuran sampel tidak dipersyaratkan namun untuk ukuran objek (variabel) minimal 4. 

MDS non metrik memiliki tujuan untuk menetapkan hubungan tidak monoton antara 

jarak antar titik terhadap kemiripan yang diteliti. Teknik MDS non metrik tidak 
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mengharuskan adanya asumsi terkait fungsi transformasi yang mendasari. Asumsi yang 

dibutuhkan merupakan data ranking atau data dengan skala ordinal  (Gudono, 2014).   

Tahap yang harus dilakukan dalam analisis MDS (Rapista, 2010): 

a. Melakukan identifikasi objek yang akan dievaluasi, dengan cara melihat aktivitas 

pengguna jalur pedestrian terhadap kemiripan persepsi citra elemen kawasan dengan 

menggunakan analisis MDS. 

b. Menyiapkan kuesioner yang digunakan untuk melihat kemiripan persepsi citra elemen 

kawasan. 

c. Menyebarkan kuesioner kepad sampel penelitian sesuai dengan jalur pedestrian 

observasi. 

d. Memperoleh input data persepsi. 

e. Melakukan proses MDS pada SPSS 25. 

Ketika melakukan proses tersebut, nantinya akan diperoleh perceptual map atau 

kuadran yang menunjukkan kedekatan posisi jenis aktivitas pengguna jalur pedestrian. 

Proses dilakukan pada masing – masing kawasan karena memungkinkan adanya 

perbedaan jenis aktivitas.  

f. Melakukan uji validitas data dan uji reliabilitas. 

Uji validitas dilakukan dengan melihat hasil SPSS nilai STRESS, dimana nilai 

STRESS harus memenuhi syarat sesuai pada ketentuan. Nilai stress yang semakin 

kecil menunjukkan kesesuaian yang semakin baik dan kriteria pada perceptual map 

yang terbentuk akan semakin sempurna.  

Tabel 4. 4 Ketentuan Nilai Stress 

Stress (%) Goodness of fit 

    > 20 Buruk 

10 < stress ≤20 Cukup 

5 < stress ≤ 10 Baik 

2,5 <stress ≤5 Sangat Baik 

0 <2,5 Sempurna 

Sumber:  Mattjik (2011) 

Untuk uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai RSQ, apabila RSQ semakin besar 

akan semakin baik dan menunjukkan ukuran kedekatan antar objek dapat dijelaskan 

oleh posisi objek pada perceptual map.   

g. Melakukan analisis output hasil SPSS sesuai kebutuhan penelitian.   

4.7 Desain Survey 

Desain survey merupakan suatu cara untuk mempermudah dalam tahapan 

pelaksanaan survey dan juga pelaksanaan survey agar lebih terarah dengan jelas, oleh 
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karena itu perlu dibuat desain survey yang berisi pelaksanaan survey, variabel – variabel 

yang digunakan, macam – macam data dan cara pengumpulan data.  



86 

 

Tabel 4. 5 Desain Survey 

Sasaran Data yang diperlukan Teknik 

Pengumpulan Data 

Teknik Penyajian Data Alat Analisa Output 

Mengetahui elemen citra 

kawasan yang 

membentuk kawasan 

bersejarah. 

Objek yang dipilih menjadi elemen kawasan: 

 Landmark 

 District 

 Edges 

 Path 

 Nodes 

 Open space 

 Routes 

 Pedestrian Way 

 Signage 

Data Primer: 

 Observasi 

 Wawancara 

 Kuisioner 

 Dokumentasi 

 Peta layout wilayah 

studi 

 Peta atau gambar letak 

objek elemen yang 

terpilih  
 Kuisioner yang 

memperlihatkan 

penomeran penentuan 

objek elemen 

 

Peta Mental Objek yang terpilih 

menjadi elemen 

kawasan 

Mengetahui citra elemen 

kawasan bersejarah 

menurut pengguna 

pedestrian. 

Melihat aktivitas yang dilakukan pengguna 

pedestrian, dilihat dengan: 

 Variasi penggunaan 

 Keragaman pengguna 

Data Primer: 

 Observasi 

 Dokumentasi 

 Peta persebaran aktivitas Behavior 

mapping 

Citra pada masing – 

masing elemen 

kawasan berdasar 

persepsi pengguna 

pedestrian 

 

Penilaian citra elemen menggunakan 

kriteria: 

 Ciri khas 

 Nilai kesejarahan 

 Nilai keunikan 

 Ketajaman batas elemen 

 Nilai keselarasan 

 Kedekatan posisi 

 Kesamaan bentuk 

 Kontinuitas 

 Ketertutupan 

 Bentuk dan Latar 

Data Primer: 

 Wawancara 

 Dokumentasi 

Rangkuman hasil 

wawancara dalam bentuk 

narasi  

 

 

MDS 

(multidimensional 

scalling)  



87 

 

 

4.8 Alur Penelitian 

Alur penelitian berisi langkah – langkah yang akan dijadikan acuan untuk 

mengidentifikasi dan mengobservasi elemen citra pada setiap kawasan yang akan 

dijadikan wilayah studi serta persepsi citra elemen yang diberikan pengguna pedestrian. 

Terdapat dua tahapan utama untuk menjawab rumusan masalah yang ditentukan oleh 

peneliti.  

1. Pada tahap pertama, peneliti menggunakan variabel terpilih yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya untuk dijadikan dasar memilih objek yaitu: path, landmark, 

district, node, edge, open space, routes, pedestrian way dan signage pada masing – 

masing lokasi penelitian. Objek yang nantinya akan dipilih oleh pengguna 

pedestrian, terlebih dahulu objek tersebut ditentukan oleh peneliti dengan 

menanyakan kepada beberapa ahli terkait objek yang sesuai pada elemen kawasan 

dan didukung dengan hasil studi terdahulu. Selanjutnya dilakukan proses pemilihan 

objek dengan memberikan pertanyaan melalui wawancara kepada pengguna 

pedestrian dengan mendefinisikan elemen serta menunjukkan gambar setiap objek 

agar memudahkan responden memahami fungsi dari masing – masing elemen.  

Kriteria objek elemen kawasan adalah objek yang memiliki usia diatas 50 tahun; 

objek memiliki sejarah pembentukan; objek memiliki ciri khas atau keunikan 

tertentu yang mudah diidentifikasi; objek memiliki fungsi yang jelas; objek sesuai 

dengan definisi setiap elemen citra kawasan. Dalam proses wawancara, peneliti 

menggunakan teknik peta mental untuk meminta responden memilih objek – objek 

yang mudah untuk diingat atau mudah dikenali oleh responden untuk memudahkan 

responden menandai sesuatu.  

2. Setelah melakukan proses wawancara kepada pengguna pedestrian, selanjutnya 

peneliti akan mengumpulkan seluruh hasil wawancara dan kemudian peneliti 

menganalisis serta menghitung objek terbanyak dari hasil wawancara. Objek yang 

paling banyak dipilih oleh responden akan dijadikan objek pilihan untuk 

dilanjutkan peneliti menjawab rumusan masalah kedua. 

3. Pada tahap kedua, peneliti melanjutkan hasil dari rumusan pertama untuk meminta 

persepsi pengguna pedestrian terkait citra yang dimiliki masing – masing elemen 

kawasan. Pengguna pedestrian yang dimaksud disni adalah orang yang sedang 

melakukan aktivitas tepat di jalur pedestrian. Didukung dengan penggunakan 

behavior mapping untuk menandai posisi dari aktivitas yang dilakukan pengguna 
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pedestrian. Penandaan aktivitas pengguna pedestrian tersebut dilakukan analisis 

pola aktivitasnya untuk melihat perbedaan persepsi berdasarkan keragaman 

aktivitas. Dalam memberikan persepsi citra, didasarkan pada beberapa hal 

penilaian terkait: 

- Ciri khas yang dimiliki objek berdasarkan path, landmark, district, node, edge,, 

open space, routes, pedestrian way dan signage.  

- Nilai kesejarahan elemen berkaitan dengan asal usul yang dimiliki objek, 

berkaitan dengan kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi pada objek 

tersebut, perubahan guna lahan objek dan sebagainya.  

- Nilai keunikan yang terdapat pada elemen, berkaitan dengan hal – hal yang 

mudah diingat dan menarik untuk diingat responden sebagai hal yang 

memudahkan responden menandai objek. 

- Ketajaman batas elemen, berkaitan dengan bagaimana objek yang diamati 

memiliki pemisah yang jelas dan mudah untuk dipahami. 

- Nilai keselarasan elemen, berkaitan dengan visual pribadi berdasarkan sudut 

pandang responden dalam menilai keteraturan maupun keseimbangan objek dari 

segi kontras cahaya, warna dan sebagainya. 

- Kedekatan posisi, berkaitan dengan jarak yang dimiliki objek dengan objek 

disekitarnya, dengan adanya kedekatan tersebut mampu menambah ketertarikan 

pengunjung beraktivitas dan mampu memperkuat citra. 

- Kesamaan bentuk, berkaitan dengan kesamaan – kesamaan yang dimiliki objek 

mulai dari fungsi hingga visual objek dapat memperkuat karakter kawasan. 

- Kontinuitas, berkaitan dengan kesinambungan yang dimiliki objek terhadap 

objek lainnya oleh karena itu responden mampu melihat ada kesatuan barisan 

antar keduanya. 

- Ketertutupan, berkaitan dengan sekumpulan aktivitas tertentu untuk responden 

melihat sekumpulan tersebut membentuk gap dan terlihat mendominasi. 

- Bentuk dan latar, berkaitan dengan kontras suatu objek yang dapat dilihat 

dengan jelas oleh responden.  

4. Hasil dari pola aktivitas pengguna jalur pedestrian tersebut kemudian dianalisis 

kembali oleh peneliti untuk melihat pengelompokan kemiripan persepsi yang 

diberikan oleh responden dari jenis aktivitas yang berbeda. 

Untuk lebih jelasnya, alur penelitian dapat dilihat pada kerangka berikut. 
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Gambar 4. 24 Alur Penelitian 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Gambaran Umum dan Karakteristik Lokasi Penelitian 

Kota Malang memiliki jumlah penduduk sebesar 895,387 jiwa pada tahun 2017, 

jumlah penduduk tersebut masuk dalam kategori kota besar. Banyaknya jumlah penduduk 

tersebut menyebabkan Kota Malang menduduki urutan kedua sebagai kota besar di Jawa 

Timur. Apabila dilihat secara geografis, wilayah Kota Malang berada pada 07o46’48” – 

08o46’42” Lintas Selatan dan 112o31’42” – 112o48’48” Bujur Timur. Kota Malang 

memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut: 

Batas Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang 

Batas Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamaran Pakisaji, Kabupaten Malang 

Batas Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang 

Batas Barat : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang 

Berdasarkan data yang tertulis pada RTRW Kota Malang tahun 2011, luas wilayah 

Kota Malang yaitu sebesar 11.006,66 Ha dengan pembagian menjadi lima kecamatan, 

yaitu kecamatan Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru dan Sukun. Luas wilayah 

tersebut dimanfaatkan untuk penggunaan lahan sebagai perumahan, pertanian, tegalan, 

perkebunan, perikanan dengan luas 11.006 Ha.  

Tabel 5. 1 Luas Kecamatan Kota Malang 

No. Kecamatan Luas (ha) 

1 Kedungkandang 3.989 

2 Klojen 883 

3 Blimbing 1.777 

4 Lowokwaru 2.260 

5 Sukun 2.097 

Jumlah 11.006 

      Sumber: Kota Malang Dalam Angka, 2016 

Kecamatan Kedungkandang masuk dalam Bagian Wilayah Kota Tenggara dengan 

dominasi fungsi kegiatan kecamatan berupa pendidikan tinggi serta permukiman. Untuk 

Kecamatan Klojen masuk dalam Bagian Wilayah Kota Tengah dengan dominasi fungsi 

kegiatan berupa pusat pemerintahan berskala kota, kegiatan sosial dengan tersedianya 

sarana dan prasarana umum, serta pusat dari perdagangan dan jasa. Kecamatan Blimbing 

masuk dalam Bagian Wilayah Kota Timur Laut dengan fungsi kegiatan berupa 

perdagangan dan jasa serta perindustrian dengan skala nasional. Untuk Kecamatan 

Lowokwaru masuk dalam Bagian Wilayah Kota Barat Laut dengan dominasi kegiatan 

guna lahan berupa perumahan, pertanian serta pendidikan tinggi skala nasional. Sedangkan 
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untuk Kecamatan Sukun masuk dalam Bagian Wilayah Kota bagian Barat Daya dengan 

dominasi kegiatan kecamatan berupa perindustrian, pergudangan serta perdagangan dan 

jasa berskala kota. Untuk lokasi wilayah studi penelitian masuk dalam Kecamatan Klojen 

karena kawasan yang dipilih tersebut memiliki kesinambungan elemen – elemen citra 

kawasan, oleh karena itu dapat terbentuk sebuah citra dari kawasan tersebut. Didukung 

dengan kondisi fisik wilayah berada di tengah kecamatan – kecamatan lain atau berada di 

tengah Kota Malang.  

Kawasan Tugu dan Alun – Alun Merdeka menjadi titik fokus penelitian yang 

dilakukan peneliti. Kedua kawasan tersebut memiliki karakter kawasan yang berbeda, 

selain bentuk fisik yang berbeda kedua kawasan memiliki aktivitas dominan yang berbeda 

juga. Kedua kawasan memiliki elemen kawasan yang posisinya saling berdekatan, 

memudahkan pengunjung kawasan untuk mengidentifikasi citra pada masing – masing 

kawasan. Secara umum, banyak masyarakat yang masih mampu mengidentifikasi beberapa 

objek bangunan bersejarah pada kedua kawasan. Proses identifikasi tersebut dapat dilihat 

secara langsung dari material atau kondisi fisik objek yang masih terjaga ataupun dari 

aktivitas guna lahan yang tidak mengalami perubahan dari masa ke masa.  

5.1.1 Karakteristik Kawasan Tugu 

Kawasan Tugu memiliki batasan – batasan kawasan berupa perkantoran, 

pendidikan, kawasan militer serta perdagangan dan jasa. Kawasan Tugu menjadi kawasan 

yang banyak pengunjung di hari libur (weekend), karena pengunjung dapat melakukan 

berbagai aktivitas seperti berolahraga ataupun sekedar berjalan di jalur pedestrian 

dibandingkan pada hari kerja (weekdays). Bentuk kawasan yang melingkar menjadi salah 

satu bentuk konfisi fisik yang mudah diingat oleh pengunjung. Hal tersebut didukung 

dengan tersedianya fasilitas umum di kawasan Tugu berupa tempat duduk maupun jalur 

pedestrian. Pengunjung kawasan Tugu dapat menikmati bus “Malang City Tour” untuk 

berkeliling kawasan atau hanya duduk dan jalan santai disekitar kawasan (gambar nomor 

1). Keistimewaan lainnya pada kawasan Tugu hanya sebatas untuk pengunjung berfoto 

dengan latar tumbuhan maupun ikon bangunan disekitar kawasan. Berfoto dengan latar 

belakang tanaman yang beragam jenis serta dan hiasanan bunga beraneka warna memiliki 

daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki oleh taman – taman kota secara umum di Kota 

Malang (gambar nomor 2 dan 3). Ketika malam hari pengunjung kawasan dapat menikmati 

warna – warni lampu yang terdapat pada bangunan Balai Kota Malang (gambar nomor 4). 

Apabila dibandingkan dengan kawasan Alun – Alun Merdeka, kawasan Tugu lebih 

didominasi pengunjung berusia remaja hingga dewasa karena tidak terdapat area bermain 
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khusus untuk anak – anak pada kawasan Tugu. Apabila dilihat dari segi kenyamanan, di 

dalam ataupun luar kawasan Tugu jalur pedestriannya tidak terfasilitasi untuk difabel. 

Untuk kemudahan aksesibilitas, kawasan ini sangat mudah dijangkau menggunakan 

berbagai jenis kendaraan terutama kendaraan umum karena tersedia banyak angkutan 

umum pada kawasan Tugu. Pengunjung kawasan Tugu rata – rata menghabiskan waktu 

sekitar satu hingga dua jam untuk menikmati pemandangan, berfoto hingga berolahraga 

tergantung waktu yang digunakan untuk berkunjung, kegiatan tersebut banyak dilakukan 

salah satunya di jalur pedestrian dan taman Jalan Kertanegara (gambar nomor 5). Dekatnya 

titik – titik lokasi yang dapat dijadikan tempat berwisata dan menarik pengunjung tersebut 

didukung dengan kedekatannya terhadap Stasiun Kota Malang yang berada di sekitar 

kawasan Tugu juga (gambar nomor 6), secara tidak langsung kawasan Tugu mudah untuk 

dikenali oleh masyarakat secara umum.  

Daya tarik orang untuk memilih suatu lokasi untuk berkegiatan juga dipengaruhi 

oleh kualitas dari jalur pedestrian, semakin baik kualitas memungkinkan keinginan orang 

menggunakan jalur pedestrian meningkat, ketertarikan berkunjung pada kawasan juga 

semakin tinggi. Namun sebaliknya, apabila kualitas jalur pedestrian kurang mendukung 

daya tarik yang tersedia pada kawasan membuat keragaman jenis aktivitas dan kuantitas 

orang beraktivitas pada kawasan juga rendah( gambar nomor 7 dan 8). Selain itu, lokasi 

parkir yang kurang terintegrasi menyebabkan banyak pengguna jalur pedestrian memilih 

melakukan parkir kendaraan dekat dengan mereka melakukan aktivitas di sekitar taman 

Kertanegara, sedangkan pada jalur pedestrian Kertanegara terdapat simbol larangan untuk 

parkir kendaraan (gambar nomor 9). Berikut merupakan foto mapping gambaran pada 

Kawasan Tugu. 
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Gambar 5. 1 Foto Mapping  Kawasan Tugu 
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5.1.2 Karakteristik Kawasan Alun – Alun Merdeka 

Kawasan Alun – Alun Merdeka memiliki karakter berbeda dibandingkan dengan 

kawasan Tugu, karena memiliki banyak fasilitas umum yang tersedia disekitar kawasan 

maupun di dalam Alun – Alun Merdeka. Mulai dari perdagangan dan jasa, pusat 

perbelanjaan, tempat peribadatan, serta perkantoran. Faktor utama yang menarik minat 

pengunjung datang ke kawasan ini diantaranya karena mereka dapat melakukan beberapa 

aktivitas guna lahan dengan jarak yang mudah dijangkau satu dengan lainnya. Selain itu, 

tersedianya fasilitas tempat bermain (gambar nomor 1 dan 3), SAMSAT Payment Point 

(gambar nomor 8), tersedianya jembatan penyebrangan umum (gambar nomor 6), spot 

berfoto yang terletak di dalam Alun – Alun (gambar nomor 2 dan 4), ataupun tersedianya 

tempat duduk yang banyak juga menjadi pilihan pengunjung untuk lebih menyukai 

kawasan Alun – Alun Merdeka oleh berbagai kalangan usia (gambar nomor 5). Apabila 

dilihat dari segi aksesibilitas, kemudahan angkutan umum yang memiliki halte dan jalur 

pemberhentian dekat Alun – Alun (gambar nomor 7). Dekat dengan tempat beribadah tidak 

menyulitkan orang untuk beraktivitas dengan waktu yang lama (gambar nomor 9) menjadi 

nilai tambah minat orang mengunjungi Alun – Alun. 

Sebaliknya, untuk kekurangan dari kawasan Alun – Alun Merdeka adalah tidak 

banyak terdapat ruang beratap ataupun spot aktivitas yang memiliki atap, apabila turun 

hujan menyulitkan pengunjung untuk berteduh dan mencari tempat untuk berteduh. 

Terbatasnya ketersediaan fasilitas parkir sepeda juga menyulitkan untuk pengendara 

melakukan parkir ataupun mengunjungi kawasan sedangkan diluar Alun – Alun sudah 

penuh dengan parkir kendaraan bermotor. Tidak tersedia pagar yang mengelilingi Alun – 

Alun juga menjadi satu kekhawatiran orang tua untuk melepas anak – anaknya bermain 

tanpa pengawasan. Aspek tersebut didukung dengan kualitas jalur pedestrian yang kurang 

baik, beberapa diantaranya karena dijadikannya jalur pedestrian sebagai tempat berjualan 

(gambar nomor 12, 13 dan 14), digunakannya jalur pedestrian untuk parkir kendaraan 

bermotor (gambar nomor 10 dan 11) ataupun lokasi parkir kendaraan yang akhirnya dapat 

menghalangi visual kawasan sekitar (gambar nomor 15). Pengunjung rata – rata 

menghabiskan waktu untuk berada di kawasan Alun – Alun Merdeka sekitar dua sampai 

tiga jam. Berikut merupakan foto mapping gambaran pada Kawasan Alun – Alun Merdeka.  
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Gambar 5. 2 Foto Mapping  Kawasan Alun – Alun Merdeka  
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5.2 Identifikasi Objek Elemen Kawasan sebagai Pembentuk Citra Kawasan 

Objek elemen kawasan pada kedua lokasi penelitian memiliki dasar pemilihan 

menurut pengunjung masing – masing lokasi. Pengunjung diminta untuk memilih objek 

yang dianggap mudah untuk diingat meskipun pengunjung sedang atau tidak sedang 

berada di kawasan Tugu serta kawasan Alun – Alun Merdeka. Berikut merupakan alur dari 

proses penentuan objek elemen kawasan mulai dari penentuan objek berdasar ahli hingga 

penentuan akhir berdasar responden penelitian.  

 
Gambar 5. 3 Alur Penentuan Objek Elemen Kawasan 

5.2.1 Objek Elemen Kawasan Menurut Ahli  

Penentuan objek awal didasari oleh beberapa penilaian yang merupakan hasil 

penilaian menurut orang - orang yang memiliki pemahaman terkait penguat citra suatu 

kawasan maupun pemahaman untuk menilai objek bangunan dari elemen kawasan.  Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa ahli dan menghasilkan 

beberapa objek yang dapat dijadikan pilihan untuk menguatkan citra kawasan di Kawasan 

Tugu maupun Kawasan Alun – Alun Merdeka.  

Tabel 5. 2 Hasil Penentuan Awal Objek Elemen Kawasan Tugu Berdasarkan Responden Ahli 
 

Elemen 

Kawasan  

Nama Responden Ahli 

 (Sekretaris TACB)  (Anggota TACB)  (Akademisi) 

Landmark  Tugu Malang 

 Kantor Balai Kota 

 Stasiun Kereta Api Kota 

Malang 

 Monumen Juang 45 Kota 

Malang 

 Kantor Balai Kota 

 Gedung SMA Tugu 

 Skodam V 

 Tugu Malang 
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Elemen 

Kawasan  

Nama Responden Ahli 

 (Sekretaris TACB)  (Anggota TACB)  (Akademisi) 

 Wisma Tumapel 

 Jembatan Kahuripan 

District  Kawasan Pendidikan 

 Kawasan Perkantoran 

 Kawasan Residential 

 Kawasan Militer 

 Kawasan Stasiun 

 Kawasan Militer 

 Kawasan Pendidikan 

 Kawasan Pendidikan 

 Kawasan Militer 

Node  Alun – Alun Tugu 

 Jembatan Kahuripan 

 Alun – Alun Tugu  Alun – Alun Tugu 

Path  Jalan Tugu 

 Jalan Majapahit 

 Jalan Kertanegara 

 Jalan Suropati 

 Jalan Trunojoyo 

 Jalan Gajahmada 

 Jalan Kertanegara 

 Jalan Trunojoyo 

 Jalan Majapahit 

 Jalan Kertanegara 

 Jalan Kahuripan 

Edge  Sungai Brantas 

 Jalan Suropati 

 Jalan Kahuripan 

 Jalan Majapahit 

 Jalan Kertanegara 

 Vegetasi Alun – Alun Tugu 

 Vegetasi Tugu ke Stasiun Kota 

Malang 

 Sungai Brantas 

Open 

Space 

 Alun – Alun Tugu 

 Boulevard Kertanegara 

 Pasar Splindid 

 Senaputra (Brawijaya Edu 

Park) 

 DAS Brantas 

 Alun – Alun Tugu 

 Boulevard Jalan Kertanegara 

 Taman Trunojoyo 

 

 Alun – Alun Tugu 

 Sempadan Sungai Brantas 

 Pedestrian Jalan Kertanegara 

Rute  Jalan Kahuripan – Jalan 

Kertanegara 

 Jalan Kahuripan – Jalan 

Suropati 

 Jalan Kahuripan – Jalan 

Majapahit 

 Jalan Majapahit – Jalan 

Suropati 

 Jalan Majapahit – Jalan 

Kertanegara 

 Jalan Kertanegara – Jalan 

Suropati  

 Jalan Gajahmada – Jalan 

Kertanegara  

 Jalan Gajahmada – Jalan 

Suropati 

 Jalan Gajahmada – Jalan 

Kahuripan 

 Jalan Gajahmada – Jalan 

Majapahit  

 Jalan Kahuripan – Jalan 

Kertanegara 

 Jalan Majapahit – Jalan 

Kertanegara 

 Jalan Kahuripan – Jalan 

Kertanegara 

 Jalan Kahuripan – Jalan 

Suropati 

 Jalan Kahuripan – Jalan 

Majapahit 

 Jalan Majapahit – Jalan 

Suropati 

 Jalan Majapahit – Jalan 

Kertanegara 

 Jalan Kertanegara – Jalan 

Suropati 

 Jalan Gajahmada – Jalan 

Kertanegara 

 Jalan Gajahmada – Jalan 

Suropati 

 Jalan Gajahmada – Jalan 

Kahuripan 

 Jalan Gajahmada – Jalan 

Majapahit 

Pedestrian 

Way 

 Pedestrian Jalan 

Kertanegara 

 Pedestrian Jalan Tugu 

 Pedestrian Taman Tugu 

 Pedestrian Jalan 

Kahuripan  

 Pedestrian Jalan Majapahit 

 Pedestrian Trunojoyo 

 Pedestrian Suropati 

 Pedestrian Gajahmada 

 Pedestrian Jalan Tugu 

 Pedestrian Jalan Kahuripan 

 Pedestrian Jalan Tugu 

 Pedestrian Jalan Kahuripan 
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Elemen 

Kawasan  

Nama Responden Ahli 

 (Sekretaris TACB)  (Anggota TACB)  (Akademisi) 

Signage  Tugu Malang 

 Kantor Balai Kota 

 Stasiun Kereta Api Kota 

Malang 

 Taman Trunojoyo 

 Kantor Balai Kota 

 Stasiun Kereta Api Kota 

Malang 

 Kantor Balai Kota  

 Stasiun Kereta Api Kota 

Malang 

 Tulisan SMA 3 Malang 

Objek – objek yang terpilih merupakan hasil penilaian menurut responden ahli yang 

memiliki dasaran masing – masing dari berbagai aspek seperti kemudahan dalam 

mengingat, penjangkauan objek, usia objek serta sejarah yang melekat pada beberapa 

objek elemen kawasan Tugu. Setiap responden ahli mendefinisikan setiap elemen berbeda 

– beda tergantung dengan pemahamannya karena hasil penentuan objeknya juga 

bervariatif. Berikut merupakan beberapa pertimbangan pemilihan objek menurut ahli untuk 

elemen kawasan Tugu. 

Tabel 5. 3 Alasan Pemilihan Objek Elemen Kawasan Tugu Menurut Ahli 
No. Elemen Alasan Memilih 

Ahli 1 Ahli 2 Ahli 3 

1 Landmark  Objek memiliki sejarah 

pembentukan 

 Beberapa objek masuk 

dalam daftar untuk di 

cagar budayakan 

 Objek memiliki usia > 

50 tahun 

 

 Objek memiliki bentuk 

bangunan yang menarik 

dan berbeda 

 Objek menjadi bagian 

dari sejarah 

perkembangan Kota 

Malang 

 Objek merupakan 

peninggalan atau versi 

kolonial Belanda 

 Objek merupakan 

bangunan tua atau kuno 

 Objek memiliki usia > 

50 tahun 

 Objek merupakan 

bangunan bersejarah 

 Objek mudah dilihat 

dan diingat 

2 Path  Jalur jalan yang 

mengelilingi bundaran 

taman Tugu 

 Sepanjang jalur jalan 

terdapat boulevard  

 Dekat dengan kawasan 

stasiun yang terdapat 

beberapa pilihan moda 

transportasi disekitarnya 

 Objek perencanaan yang 

dilakukan kolonial 

Belanda 

 Jalur jalan merupakan 

jalan utama di sekitar 

kawasan 

3 Node  Objek merupakan 

bangunan kuno yang 

masih terjaga kondisi 

fisiknya 

 Objek (persimpangan) 

merupakan titik yang 

umum dilewati orang 

 Objek merupakan 

peninggalan atau versi 

bangunan kolonial 

Belanda 

 Objek memiliki lokasi 

strategis  

 Objek merupakan titik 

kumpul berbagai 

aktivitas 

4 Distric  Kawasan tersebut 

memiliki bangunan 

kuno dan bersejarah 

 Kawasan masuk dalam 

 Objek memiliki bentuk 

yang khas 

 Memiliki sejarah 

pembentukan  

 Objek memiliki 

ukuran bangunan yang 

cukup luas dan mudah 

diidentifikasi 
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No. Elemen Alasan Memilih 

Ahli 1 Ahli 2 Ahli 3 

Peraturan Daerah 

RDTR Kota Malang 

5 Edge  Merupakan pembatas 

yang membagi dua 

kawasan 

 Objek tidak hanya 

sekedar batas tetapi 

memiliki visual yang 

berkarakter 

 Objek dapat menciptakan 

suasana teduh, orang 

memiliki dampak 

psikologi berupa 

kenyamanan  

 Pembatas kawasan 

yang dapat terlihat 

jelas batasannya 

6 Pedestrian Way  Jalur yang berada di 

sekitar kawasan 

bersejarah  

 Visual koridor terlihat 

menarik, orang tertarik 

berada di jalur pedestrian 

 Jalur yang paling 

banyak dilewati karena 

terdapat bangunan – 

bangunan pendukung 

7 Open Space  Objek merupakan 

ruang yang dapat 

dimanfaatkan sebagai 

tempat berwisata atau 

hiburan 

 Taman Tugu sebagai 

homebase, Boulevard 

Kertanegara sebagai 

mesobase dan Taman 

Trunojoyo sebagai 

makrobase oleh karena 

itu objek dapat 

membentuk satu 

kesatuan   

 Ruangan terbuka yang 

dapat dimanfaatkan 

secara umum 

8 Rute  Rute merupakan jalur 

yang umum dilewati 

 Rute terdiri dari jalur 

jalan utama yang 

berada di sekitar Tugu 

 Rute yang dipertemukan 

dengan persimpangan 

mudah untuk diingat 

 Rute merupakan jalur 

yang umum dilewati 

 

9 Signage  Simbol yang terletak 

pada bangunan kuno 

atau landmark 

kawasan 

 Bangunan mudah diingat 

dan signage pada 

bangunan juga mudah 

diingat 

 Penanda pada 

bangunan kuno yang 

mudah diingat 

Sedangkan untuk penentuan awal objek pada Kawasan Alun – Alun Merdeka dapat dilihat 

pada tabel uraian berikut. 

Tabel 5. 4 Hasil Penentuan Awal Objek Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka Berdasarkan Responden 

Ahli 
 

Elemen 

Kawasan  

Nama Responden Ahli 

 (Sekretaris TACB)  (Anggota TACB)  (Akademisi) 

Landmark  Kantor Kas Negara 

(KPKN) 

 Bank Indonesia 

 Bank Mandiri 

 Masjid Jami' 

 Gereja GPIB Imanuel 

Malang  

 Gereja Hayati Kudus 

 Toko Oen 

 Hotel Pelangi 

 Kantor PLN 

 Masjid Jami' 

 Gedung Ramayana 

 Kantor Kas Negara (KPKN) 

 Bank Indonesia 

 Tulisan Alun - Alun Merdeka 

Kota Malang 

 Tulisan Kayutangan 

 Masjid Jami' 

District  Kawasan Perkantoran 

 Kawasan Perbelanjaan 

 Kawasan Peribadatan 

 Kawasan Residential 

 Kawasan Peribadatan 

 Kawasan Perkantoran 

 Kawasan Peribadatan 

 Kawasan Permukiman 
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Elemen 

Kawasan  

Nama Responden Ahli 

 (Sekretaris TACB)  (Anggota TACB)  (Akademisi) 

 Kawasan Cagar Budaya 

Node  Alun - Alun Merdeka Kota 

Malang 

 Perempatan Kayutangan 

 Pusat Perbelanjaan 

Ramayana 

 Perempatan Alun - Alun 

Merdeka Kota Malang 

 Alun - Alun Merdeka Kota 

Malang 

 Perempatan Kayutangan 

 Alun - Alun Merdeka Kota 

Malang 

Path  Jalan Basuki Rahmat 

 Jalan Merdeka Barat 

 Jalan Merdeka Timur 

 Jalan Merdeka Selatan 

 Jalan Merdeka Utara 

 Jalan Kauman 

 Jalan Basuki Rahmat 

 Jalan Merdeka Barat 

 Jalan Merdeka Timur 

 Jalan Merdeka Utara 

 Jalan Merdeka Selatan 

 Jalan Basuki Rahmat 

 Jalan Merdeka Barat 

 Jalan Merdeka Timur 

 Jalan Merdeka Selatan 

 Jalan Merdeka Utara 

 Jalan KH. Agus Salim 

 Jalan SW. Pranoto 

 Jalan AR. Rahman Hakim 

Edge  Sungai Brantas 

 Jalan Basuki Rahmat 

 Jalan Sutan Syahrir 

 Jalan KH Agus Salim 

 Jalan Kauman 

 Vegetasi Pohon Beringin  Sungai Brantas 

Open 

Space 

 Taman Alun - Alun 

Merdeka Kota Malang 

 Pendopo Kabupaten  

 Kantor Pos 

 Taman Alun - Alun Merdeka 

Kota Malang 

 Taman Alun - Alun Merdeka 

Kota Malang 

 Pedestrian Jalan Basuki 

Rahmat 

 Pedestrian Jalan Merdeka 

Barat 

 Pedestrian Jalan Merdeka 

Timur 

 Pedestrian Jalan Merdeka 

Utara 

 Pedestrian Jalan Merdeka 

Selatan 

 Pedestrian Jalan Kauman 

Rute  Jalan Basuki Rahmat – 

Jalan Arief Rahman 

Hakim 

 Jalan Basuki Rahmat – 

Jalan Merdeka Barat - 

Jalan Kauman 

 Jalan Basuki Rahmat – 

Jalan Merdeka Utara - 

Jalan Merdeka Timur - 

Jalan Merdeka Selatan - 

Jalan Kauman 

 Jalan Arief Rahman 

Hakim - Jalan Merdeka 

Barat - Jalan Kauman 

 Jalan Arief Rahman 

Hakim – Jalan Merdeka 

Utara- Jalan Merdeka 

Timur - Jalan Merdeka 

Selatan - Jalan Kauman 

 Jalan Basuki Rahmat – 

Jalan Merdeka Utara - Jl 

Merdeka Timur - Jalan 

SW Pranoto  

 Jalan Basuki Rahmat – Jalan 

Merdeka Utara - Jalan Merdeka 

Timur - Jalan Merdeka Selatan 

- Jalan Kauman 

 Jalan Basuki Rahmat – Jalan 

Arief Rahman Hakim 

 Jalan Basuki Rahmat – Jalan 

Merdeka Barat - Jalan Kauman 

 Jalan Basuki Rahmat – Jalan 

Merdeka Utara - Jalan 

Merdeka Timur - Jalan 

Merdeka Selatan - Jalan 

Kauman 

 Jalan Arief Rahman Hakim - 

Jalan Merdeka Barat - Jalan 

Kauman 

 Jalan Arief Rahman Hakim – 

Jalan Merdeka Utara- Jalan 

Merdeka Timur - Jalan 

Merdeka Selatan - Jalan 

Kauman 

 Jalan Basuki Rahmat – Jalan 

Merdeka Utara - Jl Merdeka 

Timur - Jalan SW Pranoto  

 Jalan Basuki Rahmat – Jalan 

Merdeka Utara - Jalan 

Merdeka Timur - Jalan KH 
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Elemen 

Kawasan  

Nama Responden Ahli 

 (Sekretaris TACB)  (Anggota TACB)  (Akademisi) 

 Jalan Basuki Rahmat – 

Jalan Merdeka Utara - 

Jalan Merdeka Timur - 

Jalan KH Agus Alim 

 Jalan Arief Rahman 

Hakim –Jalan Merdeka 

Utara - Jalan Merdeka 

Timur - Jalan SW Pranoto  

 Jalan Arief Rahman 

Hakim –Jalan Merdeka 

Utara - Jalan Merdeka 

Timur - Jalan KH Agus 

Alim 

Agus Alim 

 Jalan Arief Rahman Hakim –

Jalan Merdeka Utara - Jalan 

Merdeka Timur - Jalan SW 

Pranoto  

 Jalan Arief Rahman Hakim –

Jalan Merdeka Utara - Jalan 

Merdeka Timur - Jalan KH 

Agus Alim 

Pedestrian 

Way 

 Pedestrian Jalan Basuki 

Rahmat 

 Pedestrian Jalan Merdeka 

Barat 

 Pedestrian Jalan Merdeka 

Utara 

 Pedestrian Jalan Merdeka 

Selatan 

 Pedestrian Jalan Kauman 

 Pedestrian Alun – Alun 

Malang 

 Pedestrian Jalan  Merdeka 

Timur 

 Pedestrian Jalan SW 

Pranoto 

 Pedestrian Jalan KH. Agus 

Salim 

 Pedestrian AR Hakim 

 Pedestrian Jalan Merdeka 

Selatan 

 Pedestrian Jalan Merdeka Barat 

 Pedestrian Jalan Basuki 

Rahmat 

 Pedestrian Jalan Merdeka 

Barat 

 Pedestrian Jalan Merdeka 

Utara 

 Pedestrian Jalan Merdeka 

Selatan 

 Pedestrian Jalan Kauman 

 Pedestrian Alun – Alun  

Merdeka Kota Malang 

 Pedestrian Jalan  Merdeka 

Timur 

Signage  Tulisan Bank Indonesia 

 Tulisan Sarinah 

 Reklame Jembatan 

Penyebrangan 

 Alun - Alun Merdeka Kota 

Malang 

  Tulisan Sarinah 

 Toko Oen 

 Tulisan Alun - Alun Merdeka 

Kota Malang 

Sumber: Hasil Wawancara, 2018 

Objek tersebut merupakan objek yang dipilih beberapa ahli berdasar sudut pandang masing 

– masing pemilih. dengan alasan pemilihan objek elemen Kawasan Alun – Alun Malang 

dapat dilihat pada uraian berikut. 

Tabel 5. 5 Alasan Pemilihan Objek Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka Menurut Ahli 
No. Elemen Alasan Memilih 

  Ahli 1 Ahli 2 Ahli 3 

1 Landmark    Objek memiliki sejarah 

pembentukan 

   Beberapa objek masuk 

dalam daftar untuk di 

cagar budayakan 

   Objek memiliki usia > 

50 tahun 

   Merupakan gedung – 

 Objek merupakan 

peninggalan sejarah 

masa lampau 

 Objek merupakan 

bangunan tua atau kuno 

yang memiliki sejarah 

pembentukan 

 Objek memiliki usia 

 Objek merupakan 

bangunan bersejarah 

 Objek mudah dilihat 

dan diingat 



103 
 

No. Elemen Alasan Memilih 

  Ahli 1 Ahli 2 Ahli 3 

gedung kuno bangunan > 50 tahun 

2 Path   Jalur jalan yang berada 

tepat di jalur utama 

Alun – Alun Merdeka 

 Sekitar objek masih 

terdapat bangunan – 

bangunan kuno 

 Jalur jalan merupakan 

jalan utama di sekitar 

kawasan 

3 Node  Beberapa objek 

merupakan bangunan 

kuno yang masih terjaga 

kondisi fisiknya 

 Objek (persimpangan) 

merupakan titik yang 

umum dilewati orang 

 Objek merupakan 

peninggalan sejarah 

masa lampau 

 Objek merupakan titik 

kumpul berbagai 

aktivitas  

4 Distric  Kawasan tersebut 

memiliki bangunan 

kuno dan bersejarah 

 Kawasan masuk dalam 

Peraturan Daerah 

RDTR Kota Malang 

 Objek memiliki sejarah   Beberapa objek 

merupakan bangunan 

berusia tua yang masih 

dipertahankan  

5 Edge  Merupakan pembatas 

yang membagi dua 

kawasan 

 Objek tidak hanya 

sekedar batas tetapi 

memiliki visual bentuk 

yang menarik dan 

seragam 

 Pembatas kawasan 

yang dapat terlihat 

jelas batasannya 

6 Pedestrian Way  Jalur yang berada di 

sekitar kawasan 

bersejarah 

 Pedestrian terletak di 

jalur utama 

 Jalur yang letaknya 

mengelilingi Alun – 

Alun Malang 

7 Open Space  Objek merupakan 

ruang yang dapat 

dimanfaatkan sebagai 

tempat berwisata atau 

hiburan 

 Objek merupakan satu – 

satunya ruang terbuka 

yang memiliki sejarah 

 Objek memiliki usia > 50 

tahun 

 Ruangan terbuka yang 

dapat dimanfaatkan 

secara umum 

8 Rute  Rute merupakan jalur 

yang umum dilewati 

 Rute terdiri dari jalur 

jalan utama yang 

berada di sekitar Alun 

– Alun Malang 

 Rute penghubung 

menuju kawasan 

perdagangan 

 Rute menuju 

perhotelan 

 Rute penghubung antar 

kota 

 Rute yang dipertemukan 

dengan persimpangan 

mudah untuk diingat 

 Rute merupakan jalur 

yang umum dilewati 

 

9 Signage  Ukuran simbol besar 

mudah diingat 

 Tidak terdapat signage, 

contoh signage yang 

salah adalah tulisan 

“Alun – Alun Malang” 

karena tulisan 

menginformasikan 

sesuatu yang sudah dapat 

dilihat secara langsung 

terkesan kurang 

informatif 

 Penanda pada 

bangunan kuno yang 

mudah diingat 

Berikut merupakan peta gambar objek pada masing – masing elemen berdasarkan para 

ahli.  
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             Gambar 5. 4 Elemen Landmark Kawasan Alun – Alun Merdeka Menurut Para Ahli 
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Gambar 5. 5 Elemen District Kawasan Alun – Alun Merdeka Menurut Para Ahli 
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Gambar 5. 6 Elemen Node Kawasan Alun – Alun Merdeka Menurut Para Ahli 
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Gambar 5. 7 Elemen Path Kawasan Alun – Alun Merdeka Menurut Para Ahli 
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Gambar 5. 8 Elemen Edge Kawasan Alun – Alun Merdeka Menurut Para Ahli 
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Gambar 5. 9 Elemen Open Space Kawasan Alun – Alun Merdeka Menurut Para Ahli 
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Gambar 5. 10 Elemen Routes Kawasan Alun – Alun Merdeka Menurut Para Ahli 
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Gambar 5. 11 Elemen Pedestrian Way Kawasan Alun – Alun Merdeka Menurut Para Ahli 
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Gambar 5. 12 Elemen Signage Kawasan Alun – Alun Merdeka Menurut Para Ahli 
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Gambar 5. 13 Elemen Landmark Kawasan Tugu Menurut Para Ahli 
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Gambar 5. 14 Elemen District Kawasan Tugu Menurut Para Ahli 
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Gambar 5. 15 Elemen Node Kawasan Tugu Menurut Para Ahli 
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Gambar 5. 16 Elemen Path Kawasan Tugu Menurut Para Ahli 
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Gambar 5. 17 Elemen Edges Kawasan Tugu Menurut Para Ahli 



119 
 

 
Gambar 5. 18 Elemen Open Space Kawasan Tugu Menurut Para Ahli 
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Gambar 5. 19 Elemen Routes Kawasan Tugu Menurut Para Ahli 
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Gambar 5. 20 Elemen Pedestrian Way Kawasan Tugu Menurut Para Ahli 
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Gambar 5. 21 Elemen Signage Kawasan Tugu Menurut Para Ahli 
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Hasil uraian pada tabel dan gambar tersebut dapat dilihat bahwa penentuan objek dari 

sudut pandang setiap responden ahli berbeda – beda, hal ini menunjukkan bahwa setiap 

orang memiliki dasaran pemilihan berdasarkan pengalaman atau kejadian tertentu sesuai 

dengan apa yang mudah untuk diingat atau digambarkan. Oleh karena itu, hasil penilaian 

dari ketiga responden ahli digabung oleh peneliti, kemudian digunakan sebagai dasar 

pemilihan objek yang akan dipilih oleh responden pengguna jalur pedestrian di Kawasan 

Tugu maupun Kawasan Alun – Alun Merdeka. Untuk penggabungan objek – objek elemen 

kawasan dari ketiga responden ahli serta disesuaikan dengan hasil penelitian terdahulu 

ataupun dokumen yang terkait, dapat dilihat pada uraian berikut.  

Tabel 5. 6 Hasil Penggabungan Penentuan Objek Awal Elemen Kawasan  
No. Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka Kawasan Tugu 

Nama Objek Nama Objek 

1. Landmark 1. Gereja Hati Kudus Yesus 

2. Gedung Kembar  

3. Gereja GPIB Imanuel 

4. Masjid Jami’ 

5. Kantor PLN 

6. Toko Avia 

7. Kantor Pos 

8. Toko Oen 

9. Hotel Pelangi 

10. Kantor Kas Negara (KPP) 

11. Bank Indonesia 

12. Regency Office (Pendopo 

Kabupaten Malang) 

13. Bank Mandiri 

14. Gedung Sarinah 

15. Gedung Ramayana 

16. Lonceng Jam Simpang Toko Avia 

17. Tulisan Alun – Alun Malang 

18. Tulisan Kayutangan 

1. Kantor Balai Kota 

2. Skodam V 

3. Hotel Tugu 

4. Masjid Ahmad Yani  

5. Hotel Splindid Inn 

6. Monumen Juang 45 Kota Malang 

7. Stasiun Kereta Api Kota Malang 

8. Tugu Kota Malang 

9. SMA Tugu 

10. Wisma Tumapel 

11. Jembatan Kahuripan 

12. Gedung Topografi (Gd.Societeit 

Concordia) 

2. Path 1. Jalan Merdeka Utara 

2. Jalan Merdeka Selatan 

3. Jalan Merdeka Barat 

4. Jalan Merdeka Timur 

5. Jalan Arief Rahman Hakim 

6. Jalan Kauman 

7. Jalan SW Pranoto 

8. Jalan KH. Agus Salim 

9. Jalan Basuki Rahmat  

1. Jalan Kahuripan 

2. Jalan Kertanegara 

3. Jalan Gajahmada 

4. Jalan Suropati 

5. Jalan Majapahit 

6. Jalan Tugu 

7. Jalan Trunojoyo  

3. Nodes 1. Alun – Alun Merdeka 

2. Perempatan Kayutangan  

3. Gedung Ramayana  

4. Perempatan Alun – Alun Merdeka 

1. Alun – alun Tugu 

2. Jembatan Kahuripan   

 

 

4. District 1. Kawasan Perbelanjaan Alun – 

Alun Kota Malang (Plaza/ 

Department Store) 

2. Kawasan Pasar Besar 

3. Kawasan Peribadatan 

4. Kawasan Ruang Terbuka Hijau 

(Taman Alun – Alun Malang) 

5. Kawasan Cagar Budaya (Jalan 

Basuki Rahmat) 

1.  Komplek SMA Tugu 

2.  Komplek Perkantoran Kawasan Tugu  

3.  Pasar Splindid 

4.  Kawasan Militer 

5.  Kawasan RTH (Alun – Alun Tugu) 

6.  Kawasan Residential (tempat tinggal) 
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No. Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka Kawasan Tugu 

Nama Objek Nama Objek 

5. Edges 1. Jalan Kolonel Slamet Riyadi 

2. Jalan Basuki Rahmat 

3. Jalan Sutan Syahrir 

4. Jalan KH. Agus Salim  

5. Jalan Kauman 

6. Sungai Brantas (pembatas 

Kawasan Alun – Alun Merdeka – 

Kawasan Tugu) 

7. Vegetasi Pohon Beringin 

1. Sungai Brantas 

2. Jalan Gajahmada 

3. Jalan Kahuripan 

4. Jalan Majapahit 

5. Jalan Kertanegara 

6. Vegetasi Alun – Alun Tugu/ Taman 

Tugu 

7. Vegetasi dari kawasan Tugu ke Stasiun 

6. Open 

space 

1. Taman Alun – Alun Kota Malang 

2. Pendopo Kabupaten Malang 

3. Halte Bis Jalan Merdeka Selatan 

4. Halte Bis Jalan Merdeka Utara 

(depan KPP) 

5. Pedestrian Jalan Basuki Rahmat 

6. Pedestrian Jalan Arief Rahman 

Hakim 

7. Pedestrian Jalan Merdeka Barat 

8. Pedestrian Jalan Merdeka Utara 

9. Pedestrian Jalan Merdeka Selatan 

10. Pedestrian Jalan Kauman 

11. Pedestrian KH. Agus Salim 

12. Pedestrian Jalan  Merdeka Timur 

13. Pedestrian Jalan SW Pranoto  

1. Taman sepanjang Jalan Kertanegara 

2. Taman Alun – Alun Tugu 

3. DAS Brantas 

4. Taman Rekreasi Kota  

5. Taman Trunojoyo 

6. Halte Jalan Kertanegara 

7. Taman Pedestrian Jalan Kertanegara 

8. Pedestrian Jalan Suropati 

9. Pedestrian Jalan Tugu 

10. Pedestrian Taman Tugu 

11. Pedestrian Jalan Kahuripan  

12. Pedestrian Jalan Majapahit 

7. Routes 1. Jalan Basuki Rahmat – Jalan Arief 

Rahman Hakim 

2. Jalan Basuki Rahmat – Jalan 

Merdeka Barat - Jalan Kauman 

3. Jalan Basuki Rahmat – Jalan 

Merdeka Utara - Jalan Merdeka 

Timur - Jalan Merdeka Selatan - 

Jalan Kauman 

4. Jalan Arief Rahman Hakim - Jalan 

Merdeka Barat - Jalan Kauman 

5. Jalan Arief Rahman Hakim – 

Jalan Merdeka Utara- Jalan 

Merdeka Timur - Jalan Merdeka 

Selatan - Jalan Kauman 

6. Jalan Basuki Rahmat – Jalan 

Merdeka Utara - Jl Merdeka 

Timur - Jalan SW Pranoto  

7. Jalan Basuki Rahmat – Jalan 

Merdeka Utara - Jalan Merdeka 

Timur - Jalan KH Agus Alim 

8. Jalan Arief Rahman Hakim –Jalan 

Merdeka Utara - Jalan Merdeka 

Timur - Jalan SW Pranoto  

9. Jalan Arief Rahman Hakim –Jalan 

Merdeka Utara - Jalan Merdeka 

Timur - Jalan KH Agus Alim 

1. Jalan Kahuripan – Jalan Kertanegara 

2. Jalan Kahuripan – Jalan Suropati 

3. Jalan Kahuripan – Jalan Majapahit 

4. Jalan Majapahit – Jalan Suropati 

5. Jalan Majapahit – Jalan Kertanegara 

6. Jalan Kertanegara – Jalan Suropati 

7. Jalan Gajahmada – Jalan Kertanegara 

8. Jalan Gajahmada – Jalan Suropati 

9. Jalan Gajahmada – Jalan Kahuripan 

10. Jalan Gajahmada – Jalan Majapahit 

8. Pedestrian 1. Pedestrian Jalan Basuki Rahmat 

2. Pedestrian Jalan Merdeka Barat 

3. Pedestrian Jalan Merdeka Utara 

4. Pedestrian Jalan Merdeka Selatan 

5. Pedestrian Jalan Kauman 

6. Pedestrian Alun – Alun Malang 

7. Pedestrian Jalan  Merdeka Timur 

8. Pedestrian Jalan SW Pranoto  

1. Pedestrian Jalan Kertanegara 

2. Pedestrian Jalan Tugu 

3. Pedestrian Taman Tugu 

4. Pedestrian Jalan Kahuripan  

5. Pedestrian Jalan Majapahit 

6. Pedestrian Jalan Gajahmada 

7. Pedestrian Jalan Trunojoyo 

8. Pedestrian Jalan Suropati 
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No. Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka Kawasan Tugu 

Nama Objek Nama Objek 

9. Pedestrian Jalan KH. Agus Salim 

10. Pedestrian Jalan AR Hakim 

9. Signage 1. Lambang Bank Mandiri 

2. Tulisan Bank Indonesia 

3. Tulisan Sarinah 

4. Reklame Jembatan Penyebrangan 

(Jembatan Layang)  

5. Traffic Light Persimpangan Jalan 

Arief Rahman Hakim 

6. Tulisan Alun – Alun Malang 

1. Tulisan Malang di Stasiun Kota Malang 

2. Lambang Tulisan Kertanega (di RM. 

Kertanegara) 

3. Tulisan Balai Kota Malang 

4. Tulisan Splindid Inn  

5. Tulisan Hotel Tugu 

6. Tulisan SMA 3 Malang 

Pada tabel hasil penggabungan objek dapat dilihat bahwa secara umum kawasan Alun – 

Alun Merdeka memiliki pilihan objek lebih banyak dibandingkan dengan objek pada 

kawasan Tugu. Hal ini dikarenakan kawasan Alun – Alun Merdeka memiliki banyak objek 

bangunan bersejarah yang melatarbelakangi perkembangan Kota Malang khususnya 

perkembangan Kawasan Alun – Alun Merdeka. Lebih banyaknya pengguna jalur 

pedestrian maupun pengunjung kawasan Alun – Alun Merdeka menjadi salah satu bentuk 

kecenderungan orang lebih minat untuk berkunjung pada kawasan tersebut. Selain 

bervariatifnya jenis aktivitas guna lahan, kawasan Alun – Alun Merdeka menjadi kawasan 

yang lebih rekreatif karena terdapat banyak titik lokasi untuk bermain; berfoto maupun 

berbelanja. Setelah menentukan objek tersebut, hasil akan dibawa ke lapangan untuk 

dipilih kembali oleh responden sesuai kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Tujuan 

pemilihan kembali objek elemen kawasan untuk mengetahui kecenderungan objek yang 

mudah dikenali, diingat dan dideskripsikan kembali ketika sedang atau tidak sedang berada 

di lokasi tersebut ataupun ketika sedang menunjukkan arah suatu lokasi dengan memilih 

bangunan – bangunan tertentu sebagai penanda. 

5.2.2 Objek Pembentuk Kawasan Tugu 

Pemilihan objek elemen kawasan didasari oleh objek – objek yang telah dipilih 

oleh para ahli dan studi terdahulu pada pembahasan sebelumnya. Selanjutnya dilakukan 

penentuan akhir objek elemen kawasan berdasar responden atau pengguna jalur pedestrian. 

Hasil dari responden tersebut yang akan dijadikan objek akhir pembentuk kawasan Tugu 

maupun kawasan Alun – Alun Merdeka.  

Pengunjung yang terpilih untuk menentukan objek pada setiap elemen kawasan 

merupakan orang yang sedang beraktivitas pada jalur pedestrian, yaitu pada jalur 

pedestrian Jalan Kertanegara; jalur pedestrian Jalan Tugu; jalur pedestrian Taman Tugu; 

jalur pedestrian Jalan Kahuripan serta jalur pedestrian Jalan  Majapahit. Kelima jalur 

pedestrian tersebut merupakan jalur yang letaknya mengelilingi kawasan Tugu. Peneliti 
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memilih responden yang beraktivitas pada pagi, siang serta malam hari di jalur pedestrian. 

Berikut merupakan beberapa objek dari setiap elemen kawasan yang paling banyak dipilih 

oleh pengunjung yang menjadi responden penelitian di Kawasan Tugu. 

a. Landmark 

Landmark merupakan sebuah objek yang sangat mudah untuk diidentifikasi secara 

umum oleh masyarakat karena bentuk yang menarik, jenis aktivitas yang menarik bahkan 

letak dan warna yang mudah diingat kembali. Terdapat banyak objek yang ditentukan oleh 

peneliti setelah melakukan survei pendahuluan pada beberapa ahli terkait objek – objek 

yang masuk dalam kategori Landmark Kawasan Tugu. Diantaranya objek tersebut yaitu 

Kantor Balai Kota; Skodam V; Masjid Ahmad Yani; Hotel Splindid Inn; Monumen Juang 

45 Kota Malang; Stasiun Kereta Api Kota Malang; Tugu Kota Malang; SMA Tugu; 

Wisma Tumapel; Jembatan Kahuripan; Gedung Topografi (Gedung Soccieteit Concordia).  

Seluruh objek tersebut hanya terpilih sebanyak tujuh objek yang dianggap pengunjung 

kawasan memberikan mereka kemudahan dalam meningat lokasi meskipun tidak sedang 

berada di Kawasan Tugu.  

Tabel 5. 7 Urutan Objek Elemen Landmark Kawasan Tugu 
Landmark Jumlah 

Kantor Balai Kota 42 

Stasiun Kereta Api Kota Malang 18 

Skodam V 16 

Tugu Kota Malang 10 

Masjid Ahmad Yani 8 

Komplek SMA Tugu 4 

Hotel Tugu 2 

Berdasarkan pada tabel maupun diagram tersebut dapat dilihat bahwa Kantor Balai Kota 

menjadi objek yang paling mudah diingat oleh pengunjung. Hal ini dikarenakan Balai Kota 

memiliki peran sebagai penanda kota, memiliki posisi yang jelas untuk mudah dilihat. 

Kantor Balai Kota tidak memiliki kesamaan bentuk dengan bangunan lain yang berada 

disekitarnya. Kedekatan jarak terhadap objek lainnya memudahkan orang untuk melihat 

serta menjangkau kantor tersebut. Ketika orang melihat kantor tersebut, nuansa bangunan 

lama masih terlihat dengan jelas dan menjadi salah satu daya tarik objek. Kantor Balai 

Kota memiliki ketertarikan tersendiri apabila dilihat pada waktu pagi ataupun malam hari. 

Banyak terdapat pengunjung yang tertarik untuk berfoto dengan latar belakang kantor 

tersebut. 
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b. Path 

Elemen path merupakan penghubung antar elemen – elemen lain, kemungkinan 

pengunjung kawasan untuk mengetahui jalur jalan lebih besar dibandingkan mengingat 

elemen kawasan lain. Elemen path memiliki perbedaan dengan landmark yang mudah 

diingat dari berbagai aspek, untuk path dapat dikenali melalui nama jalur jalan, jenis 

aktivitas yang berada disekitar jalur jalan ataupun jenis perkerasan jalur tersebut. Terdapat 

enam jalur jalan yang menjadi penghubung bangunan di Kawasan Tugu, yaitu Jalan Tugu; 

Jalan Kahuripan; Jalan Kertanegara; Jalan Majapahit; Jalan Trunojoyo; serta Jalan 

Gajahmada.  

Tabel 5. 8 Urutan Objek Elemen Path Kawasan Tugu 
Path Jumlah 

Jalan Tugu 48 

Jalan Trunojoyo 16 

Jalan Kertanegara 11 

Jalan Kahuripan 10 

Jalan Gajahmada 8 

Jalan Majapahit 7 

Berdasarkan pada tabel maupun diagram tersebut dapat diketahui bahwa Jalan Tugu 

menjadi jalur jalan yang mudah diingat oleh pengunjung. Jalan Tugu memiliki material 

jalan yang baik dan tidak memiliki kerusakan jalan, hal tersebut meningkatkan 

kenyamanan pengguna jalan. Bentuk Jalan Tugu melingkar dan mudah dijangkau oleh 

pengguna jalan sangat dianggap mudah oleh responden untuk diingat dibandingkan jalur 

jalan lainnya yang berada di sekitar kawasan.  

c. Node 

Pada Kawasan Tugu terdapat titik simpul yang terpilih berdasarkan hasil observasi 

kepada pengguna jalur pedestrian kawasan, yaitu Taman Alun – Alun Tugu. Elemen node 

sendiri merupakan elemen yang memiliki berbagai aktivitas yang berbeda namun terletak 

pada satu titik lokasi dengan waktu yang bersamaan.  

Tabel 5. 9 Urutan Objek Elemen Node Kawasan Tugu 
Node Jumlah 

Taman Alun – Alun Tugu 100 

Berdasarkan pada tabel dan diagram tersebut dapat dilihat bahwa responden memilih 

Taman Alun – Alun Tugu sebagai objek elemen node. Objek ini merupakan lingkaran 

daerah strategis yang memiliki arah maupun aktivitas guna lahan yang saling bertemu. 

Tidak hanya satu aktivitas, melainkan berbagai aktivitas terdapat disepanjang lingkar jalan 

dengan jarak yang berdekatan. Taman Alun – Alun Tugu dapat membuat pengunjung 

memiliki perasaan untuk “masuk dan keluar” dari tempat yang sama. Dikarenakan 
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bentuknya melingkar, terdapatnya tugu yang dikelilingi keragaman jenis vegetasi dengan 

penataan yang bagus membuat tampilan objek ini mudah diingat. 

d. District  

Elemen district merupakan elemen yang terbentuk karena kesamaan aktivitas guna 

lahan guna memudahkan orang untuk mengenal kawasan tersebut. Terdapat kawasan yang 

memiliki sebutan tersendiri namun ada juga yang tidak memiliki sebutan khusus. Pada 

Kawasan Tugu terdapat beragam kawasan yang melingkupi Alun – Alun Tugu, 

diantaranya yaitu, komplek SMA Tugu; komplek perkantoran kawasan Tugu; Pasar 

Splindid; kawasan Militer; kawasan ruang terbuka hijau (Taman Alun – Alun Tugu); serta 

kawasan residential (tempat tinggal).  

Tabel 5. 10 Urutan Objek Elemen District Kawasan Tugu 
District Jumlah 

Kawasan RTH  36 

Kawasan Perdagangan 24 

Kawasan Pendidikan 20 

Kawasan Perkantoran 12 

Kawasan Residential 8 

Berdasarkan pada tabel dan diagram tersebut dapat dilihat bahwa Alun – Alun Tugu 

dengan sebutan kawasan RTH menjadi objek dengan pilihan tertinggi dibandingkan objek 

lainnya. Dilihat dari bentuk maupun ciri khas yang dimiliki objek, kawasan RTH memiliki 

posisi yang jelas serta memiliki luasan lahan yang mudah untuk dilihat dan masyarakat 

juga mudah untuk mengingatnya. Kawasan RTH ini memiliki jarak yang dekat dengan 

objek lainnya. Bentuk dari taman yang melingkar menjadi daya tarik paling mendasar 

mengapa responden dapat dibilang sangat mudah mengenali bahkan mengingat kawasan 

tersebut. 

e. Edge 

Edge atau biasa dikenal sebagai pembatas kawasan merupakan elemen yang sulit untuk 

diidentifikasi oleh responden pengguna jalur pedestrian. Selain bentuk yang tidak terlihat 

dengan jelas oleh penglihatan, tidak terdapat informasi khusus yang menunjukkan adanya 

sebuah pembatas kawasan. Pada Kawasan Tugu, pembatas kawasan secara umum berupa 

vegetasi ataupun jalur jalan sedangkan contoh edge yang paling mudah dilihat adalah 

sungai. Namun responden tidak banyak yang mengetahui keberadaan sungai Brantas oleh 

karena itu cenderung lebih memilih vegetasi kawasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel dan diagram berikut.  

Tabel 5. 11 Urutan Objek Elemen Edge Kawasan Tugu 
Edge  Jumlah 

Vegetasi Alun – Alun Tugu 42 
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Edge  Jumlah 

Sungai Brantas 32 

Jalan Kertanegara 12 

Boulevard Kertanegara 6 

Jalan Majapahit 2 

Jalan Gajahmada 2 

Hasil dari analisis peneliti, diperoleh bahwa edge yang paling banyak dipilih responden 

adalah vegetasi Alun – Alun Tugu, karena memiliki jarak yang jelas antar objek yang 

dibatasi serta memiliki fungsi batasan yang jelas yaitu untuk membagi serta menyatukan 

kawasan sekelilingnya. Ketajaman bentuk dan warna dari vegetasi Alun – Alun Tugu 

secara tidak langsung sangat memudahkan orang untuk menjadikannya sebagai batasan 

terhadap objek lain.  

f. Open Space 

Ruang terbuka atau dapat diistilahkan sebagai open space merupakan lahan yang 

tersedia untuk berbagai aktivitas dapat dilakukan dan diperuntukkan pada seluruh 

kalangan. Terdapat banyak ruang terbuka yang berada di sekitar kawasan Tugu. Dominasi 

ruang terbuka tersebut berupa RTH (ruang terbuka hijau).  

Tabel 5. 12 Urutan Objek Elemen Open Space  Kawasan Tugu 
Open Space Jumlah 

Taman Alun – Alun Tugu 66 

Boulevard Kertanegara 22 

Pedestrian Jalan Kertanegara 6 

Taman Rekreasi Kota 4 

Taman Trunojoyo 2 

Elemen open space yang paling dominan dipilih oleh pengunjung yaitu taman alun – 

alun Tugu. Sebanyak 66 responden dari 100 responden memilih objek tersebut berfungsi 

sebagai ruang terbuka dibandingkan ruang terbuka lain yang berada pada satu kawasan 

yang sama. Selain bentuknya yang menarik, terdapat hiasan kawasan maupun keragaman 

tanaman menjadi daya tarik umum orang mengunjungi kawasan Tugu mulai dari penduduk 

asli Kota Malang, pendatang maupun orang – orang yang sekedar bermain ke Kota Malang. 

Letaknya yang strategis karena dekat dengan stasiun Kota Malang membuat orang 

mengenal taman Alun - Alun Tugu serta meningkatkan keinginan mengunjungi. Taman 

alun – alun Tugu memiliki fasilitas umum yang dapat digunakan untuk beraktivitas 

pengunjung, selain itu taman ini memiliki posisi yang jelas serta mudah menjangkau antar 

objek bangunan lainnya. Didukung dengan dijadikannya satu – satunya open space dengan 

visual, bentuk dan posisi yang strategis memudahkan orang mengetahui dan mengingat 

dengan mudah open space taman Alun – Alun Tugu. 
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g. Rute 

Elemen rute menjadi salah satu elemen yang dapat meningkatkan citra dari suatu 

kawasan. Terdapat banyak rute jalan yang setiap harinya digunakan orang yang melewati 

kawasan ini. Karakter kawasan yang melingkar membuat orang tertarik melewati kawasan, 

serta rute yang jelas membuat orang mudah untuk melintasi kawasan menuju lokasi 

tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.  

Tabel 5. 13 Urutan Objek Elemen Rute Kawasan Tugu 
Rute  Jumlah 

Jalan Kahuripan – Jalan Kertanegara 34 

Jalan Gajahmada – Jalan Kahuripan 28 

Jalan Majapahit – Jalan Kertanegara 18 

Jalan Gajahmada – Jalan Majapahit 8 

Jalan Kahuripan – Jalan Suropati 4 

Jalan Majapahit – Jalan Suropati 4 

Rute dengan pilihan terbanyak di Kawasan Tugu yaitu rute Jalan Kahuripan menuju 

Jalan Kertanegara karena responden menganggap bahwa jarak antar jalur berdekatan 

terhadap objek serta dapat menghubungkan dua atau lebih guna lahan yang berada di 

kawasan. Memiliki fasade bangunan yang menarik pada sepanjang rute jalan, aspek lain 

yang mendukung terpilihnya rute ini karena menjadi jalur menuju aktivitas guna lahan 

skala besar yaitu stasiun Kota Malang.   

h. Pedestrian 

Pedestrian memiliki fungsi yang berbeda dengan Path karena jalur pedestrian 

diperuntukkan untuk orang – orang berjalan kaki dengan letak yang lebih aman dari lalu – 

lalang kendaraan bermotor. Jalur pedestrian pada Kawasan Tugu tidak memiliki 

kontinuitas antar jalur dan menyulitkan orang – orang yang ingin menuju suatu lokasi 

tertentu. Namun secara umum, responden penelitian lebih cenderung banyak yang 

menggunakan jalur pedestrian pada jalan utama seperti pedestrian Jalan Tugu, pedestrian 

Jalan Kertanegara, pedestrian Taman Tugu.  

Tabel 5. 14 Urutan Objek Elemen Pedestrian Kawasan Tugu 
Pedestrian Jumlah 

Pedestrian Jalan Tugu 30 

Pedestrian Jalan Kertanegara 24 

Pedestrian Taman Tugu 22 

Pedestrian Jalan Kahuripan 12 

Pedestrian Jalan Majapahit 12 

Jalur pedestrian pada Kawasan Tugu memiliki lima jalur yang terhubung dengan Tugu 

Kota Malang. Namun terdapat satu jalur pedestrian yang paling banyak dipilih pengguna 

jalur pedestrian sebagai jalur yang mudah diingat pengunjung, yaitu pedestrian di Jalan 
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Tugu. Letak jalur pedestrian ini melingkar mengikuti bentuk dari Alun – Alun Tugu, 

memberi ketertarikkan pengguna pedestrian untuk mengunjungi RTH Alun – Alun Tugu 

sekedar menikmati atau melakukan foto – foto bangunan di sekitar RTH Alun – Alun 

Tugu.  

i. Signage 

Signage  atau dapat disebut penanda harus dibuat semenarik mungkin agar orang mudah 

mengenali dan mengingat. Pada kawasan Tugu signage berupa tulisan – tulisan yang 

terletak pada suatu bangunan, hal tersebut memudahkan orang untuk melihat dan 

menjadikan sebagai sumber informasi tertentu. Kawasan Tugu memiliki empat signage 

yang terpilih yaitu tulisan “Malang” pada stasiun Kota Malang; tulisan “Balai Kota 

Malang” pada Kantor Walikota Malang; tulisan “Splindid Inn” dan tulisan “Hotel Tugu”.  

Tabel 5. 15 Urutan Objek Elemen Signage Kawasan Tugu 
Signage  Jumlah 

Tulisan “Malang” di Stasiun Kota 

Malang 
48 

Tulisan “Balai Kota Malang” 34 

Tulisan “Splindid Inn” 16 

Tulisan “Hotel Tugu” 2 

Elemen signage Kawasan Tugu ditandai pada beberapa objek dengan penilaian yang 

berbeda – beda bergantung pada persepsi seseorang. Untuk objek signage di kawasan ini, 

masyarakat banyak memilih tulisan “Malang” yang terdapat pada atap stasiun Kota 

Malang. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan tersebut karena kontras tulisan 

yang memiliki perbedaan dengan tulisan – tulisan pada fasade bangunan lain, dapat 

memberikan informasi tempat maupun arah menuju lokasi lainnya, tulisan ini juga terletak 

di tempat yang mudah untuk dilihat, memiliki pencahayaan bagus ketika malam hari dan 

ukuran tulisan yang besar juga mempengaruhi kemudahan orang untuk mengingat.  

Tabel 5. 16 Objek Elemen Pembentuk Kawasan Tugu 
No. Elemen Objek Dominan Terpilih 

1. Landmark Kantor Balai Kota 

2. Path Jalan Tugu 

3. Node Taman Tugu 

4. District Kawasan RTH 

5. Edge Vegetasi Taman Tugu 

6. Pedestrian Way Pedestrian Tugu 

7. Open Space Taman Alun – Alun Tugu 

8. Rute Jalan Kahuripan – Jalan Kertanegara 

9. Signage Tulisan “Malang” pada Stasiun Malang 

Objek yang dipilih oleh responden pengguna jalur pedestrian merupakan objek – objek 

yang diawal telah ditentukan oleh responden ahli, namun terdapat beberapa alasan 

pemilihan yang berbeda antar keduanya dan dapat dilihat pada uraian berikut.  
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Tabel 5. 17 Perbedaan Alasan Pemilihan Objek Elemen Kawasan Tugu 
No. Objek Elemen Alasan Menurut Ahli Alasan Menurut Responden 

Pengguna Jalur Pedestrian 

1 Kantor Balai Kota  Objek memiliki usia bangunan 

yang sesuai untuk disebut 

sebagai bangunan tua dan 

memiliki sejarah pembentukan 

objek. 

 Objek sebagai penanda kota 

dilihat dari bentuk bangunan yang 

sejajar, lebar dan atap yang 

bersusun. 

 Merupakan bangunan kantor 

walikota Malang yang 

memudahkan untuk diingat 

 Setiap bagian sisi objek dapat 

dilihat dengan jelas dari sudut 

depan tanpa terhalangi oleh pagar 

bangunan. 

 Memiliki pencahayaan yang 

warna – warni mengikuti bentuk 

bangunan ketika malam hari. 

2 Jalan Tugu  Bentuk jalur yang melingkar dan 

terdapat boulevard taman. 

 Dekat dengan kawasan stasiun 

yang terdapat beberapa pilihan 

moda transportasi disekitarnya 

 Visual sekeliling kawasan 

menarik karena dapat melihat 

taman Tugu mengikuti jalur jalan 

Tugu. 

 Jalur penghubung beberapa jenis 

kawasan 

3 Taman Tugu  Objek terletak di tempat yang 

mudah dijangkau dari banyak 

jalur jalan dan terletak di titik 

simpul/ tengah yang dikelilingi 

bangunan mengikuti kondisi 

taman (melingkar). 

 Objek merupakan peninggalan 

kolonial Belanda. 

 Bentuk serta posisi objek jelas 

dan membuat orang merasa 

“masuk dan keluar” di tempat 

yang sama (batasan antara taman 

dan luar taman jelas). 

 Dikelilingi kawasan perkantoran 

dan pendidikan yang merupakan 

kawasan dengan aktivitas tinggi 

4 Kawasan RTH  Objek masuk daftar kawasan 

yang tertulis dalam RDTR Kota 

Malang. 

 Memiliki sejarah pembentukan 

 Bentuk kawasan melingkar karena 

dekat dengan taman Tugu. 

 Terletak di jalur yang sering 

dilewati. 

5 Vegetasi Taman Tugu  Objek sebagai pembatas 

kawasan yang memiliki karakter 

visual menonjol dilihat dari 

warna – warni vegetasi serta 

berbagai jenis vegetasi yang 

tertata rapi.  

 Ketajaman bentuk vegetasi, warna 

vegetasi dan penataan vegetasi 

cukup menarik, hal tersebut 

mudah diingat. 

 Tatanan vegetasi yang rapi dan 

sama tinggi menjadi pemisah 

antara bangunan kawasan dengan 

taman Tugu. 

6 Pedestrian Tugu  Jalur dengan visual taman Tugu 

dan bangunan yang melingkar 

mengikuti bentuk taman Tugu 

dan jalan Tugu.  

 Letak jalur melingkar mengikuti 

bentuk taman Tugu. 

 Bentuk fisik jalur pedestrian 

terlihat rapi dan nyaman 

digunakan, karena tidak terdapat 

hambatan samping (aktivitas lain 

di jalur pedestrian) 

7 Taman Alun – Alun Tugu  Ruang yang dapat dimanfaatkan 

sebagai sarana hiburan atau 

berwisata secara umum. 

 Bentuk dan visual dari vegetasi 

yang rapi terdiri atas berbagai 

jenis tanaman dengan perpaduan 

warna tidak monoton. 

 Dilengkapi fasilitas yang 

menunjang untuk digunakan 

berbagai kalangan usia 

 Terletak di titik startegis yang 

mudah dijangkau beragam jenis 

transportasi  
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No. Objek Elemen Alasan Menurut Ahli Alasan Menurut Responden 

Pengguna Jalur Pedestrian 

 Taman yang memiliki pagar 

pembatas ramah digunakan anak 

bermain. 

 Dekat untuk menuju kawasan 

pendidikan atau perkantoran 

Tugu. 

8 Jalan Kahuripan – Jalan 

Kertanegara 
 Jalur yang umum dilewati 

 Memiliki titik persimpangan 

yang mudah untuk diingat 

 Dilengkapi bangunan – 

bangunan kuno yang berada di 

persimpangan. 

 Memiliki beberapa tampilan 

bangunan kuno yang masih 

terjaga kondisinya di sepanjang 

rute. 

 Rute terdekat menuju stasiun 

Kota Malang yang dilengkapi 

persimpangan setiap pergantian 

nama jalannya 

9 Tulisan “Malang” pada 

Stasiun Malang 

 

 Penanda yang terletak pada 

objek bangunan kuno dan 

bersejarah, oleh karena itu 

penanda objek juga akan mudah 

untuk diingat. 

 Ukuran tulisan yang cukup besar 

dengan bentuk tulisan yang 

mudah untuk dibaca serta warna 

tulisan yang cerah membuat 

tulisan mudah untuk dilihat.  

 Cahaya lampu pada tulisan 

terlihat kontras ketika malam hari.  

 Menjadi sumber informasi. 

 Terletak ditempat yang mudah 

dilihat karena posisi stasiun 

berada di sudut tengah tempat 

pertemuan tiga jalur jalan. 

 Penanda yang memudahkan orang 

menemukan beragam jenis 

transportasi umum 

Kawasan Tugu dan kawasan Alun – Alun Merdeka memiliki karakter yang berbeda, mulai 

dari bentuk kawasan, aktivitas guna lahan hingga elemen pembentuk kawasannya. Elemen 

pembentuk kawasan memiliki perbedaan sesuai dengan memori atau ingatan dari pengguna 

kawasan khususnya pengguna jalur pedestrian. Oleh karena itu, kriteria yang dimiliki 

masing – masing elemen juga beragam. Untuk kawasan Tugu, elemen landmark kawasan 

salah satunya ditandai dari letaknya yang berada pada kawasan perkantoran; elemen path 

memiliki bentuk jalur yang mengikuti node kawasan; elemen node memiliki kriteria 

posisinya berdekatan dengan beragam jenis kawasan; kriteria untuk elemen distric adalah 

terdapatnya bangunan bersejarah pada kawasan tersebut serta terletak pada jalur yang 

mudah dilewati; elemen edge berupa vegetasi yang dapat memberikan rasa nyaman dan 

teduh, untuk elemen pedestrian ditandai dengan kriteria bahwa pedestrian memiliki bentuk 

yang sama dengan path dan node; ruang terbuka memiliki kriteria bahwa lokasinya mudah 

untuk menjangkau berbagai jenis kendaraan umum; untuk rute ditandai dengan adanya 

bangunan – bangunan kuno bersejarah sebagai penguat visual sekitar rute, dan untuk 

elemen signage ditandai dengan penanda pusat sarana transportasi umum karena didepan 

stasiun terdapat beragam jenis transportasi seperti angkot, ojek, taxi dan sebagainya. Untuk 
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lebih jelasnya kriteria elemen kawasan Tugu ditentukan pada tabel dan penggambaran 

setiap elemen pembentuk citra kawasan Tugu dapat dilihat pada gambar 5.22 berikut: 

Tabel 5. 18 Kriteria Elemen Kawasan Tugu 

No. Elemen Objek Kriteria 

1. Landmark Kantor Balai Kota  Usia bangunan > 50 tahun 

 Memiliki sejarah khusus pada bangunan 

 Memiliki bentuk bangunan teratur (sama sisi)  

 Memiliki bentuk atap menarik yaitu bersusun 

 Merupakan bangunan yang terletak pada salah satu 

kawasan perkantoran 

2. Path Jalan Tugu  Memiliki pemandangan kawasan berupa ruang 

terbuka melingkar 

 Terletak dekat area transportasi umum dengan 

berbagai pilihan moda  

 Berdampingan dengan berbagai jenis kawasan 

(seperti perkantoran, pendidikan, militer) 

 Bentuk jalur melingkar mengikuti bentuk titik 

simpul taman Tugu 

3. Node Taman Tugu  Berdekatan dengan kawasan perkantoran, 

pendidikan dan militer 

 Memiliki bentuk tidak sama dengan bangunan 

lainnya (melingkar)  

 Mudah dijangkau dari banyak arah jalur jalan 

 Dapat berupa ruang terbuka hijau 

4. Distric Kawasan RTH  Memiliki sejarah pembentukan kawasan 

 Terletak di jalur yang sering dilewati kendaraan 

bermotor  

 Posisi berdekatan dengan titik simpul berupa taman 

5. Edge Vegetasi Taman Tugu  Tanaman pembatas antara titik pertemuan aktivitas 

(pada taman) dengan kawasan pendidikan, militer 

dan perkantoran 

 Memiliki visual pepohonan tinggi dan ukuran yang 

sepadan 

 Pepohonan sebagai pembatas, dapat memberikan 

rasa nyaman dan teduh 

6. Pedestrian Pedestrian Tugu  Dilengkapi visual taman Tugu sepanjang jalur 

pedestrian 

 Bentuk jalur melingkar mengikuti bentuk titik 

simpul taman Tugu dan jalur jalan Tugu 

 Bebas dari penggunaan lokasi parkir dan berjualan 

7. Open Space Taman Alun – Alun 

Tugu 

 Bersebelahan dengan kawasan perkantoran, militer 

dan pendidikan 

 Posisi taman berdekatan dengan terminal kendaraan 

umum yang dapat dijangkau menggunakan berbagai 

moda 

 Visual berupa tanaman beragam jenis dan berwarna 

- warni 

8. Route Jalan Kahuripan – 

Jalan Kertanegara 

 Terdapat beberapa bangunan bersejarah sepanjang 

rute 

 Dibatasi sebuah persimpangan pada pertemuan 

nama jalan 

9. Signage Tulisan “Stasiun 

Malang” pada Stasiun 

Malang 

 

 Terletak pada bangunan bersejarah 

 Terletak pada bangunan yang sering dikunjungi 

banyak orang  

 Penanda pusat sarana transportasi umum (karena 

didepan stasiun terdapat beragam jenis transportasi) 
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Gambar 5. 22 Elemen Pembentuk Citra Kawasan Tugu  
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5.2.3 Objek Pembentuk Kawasan Alun – Alun Merdeka 

Kawasan Alun – Alun Merdeka memiliki pengunjung lebih banyak apabila 

dibandingkan dengan Kawasan Tugu, karena kawasan ini memiliki keberagaman aktivitas 

guna lahan mulai dari pusat perbelanjaan; pusat beribadah serta perkantoran. Beragamnya 

aktivitas tersebut menyebabkan jumlah tarikan pengunjung kawasan semakin meningkat 

terutama tarikan untuk menggunakan jalur pedestrian. Jalur pedestrian pada kawasan ini 

terbilang strategis karena dapat menghubungkan banyak objek bangunan ataupun ruang 

terbuka (Alun – Alun Merdeka).  

a. Landmark 

Banyak objek – objek yang dapat dijadikan acuan seseorang dalam mengingat atau 

menandai kawasan Alun – Alun Merdeka. Objek yang paling mudah ditandai oleh 

pengunjung berupa landmark kawasan. Dikarenakan semakin banyak pilihan objek yang 

harus dipilih sebagai landmark membuat responden merasa kesulitan memilih satu diantara 

banyak objek. Namun setelah dilakukan survei pemilihan objek, terpilih sebanyak tujuh 

objek yang dipilih responden penelitian.    

Tabel 5. 19 Urutan Objek Elemen Landmark Kawasan Alun – Alun Merdeka 
Landmark  Jumlah 

Gedung Ramayana 50 

Tulisan “Alun – Alun Malang” 48 

Masjid Jami’ 44 

Kantor Pos 26 

Gedung Sarinah 18 

Gereja GPIB Immanuel 8 

Bank Indonesia 6 

Apabila dideskripsikan dari segi aktivitas guna lahan, Gedung Ramayana menjadi objek 

landmark yang dominan dipilih responden sebagai penanda. Gedung Ramayana memiliki 

posisi yang jelas dan mudah dilihat karena terletak tepat di sudut persimpangan jalan. 

Memiliki kedekatan jarak antara gedung terhadap objek lainnya serta hiasan berupa gambar 

– gambar promosi barang belanja juga menambah minat orang menjadikan gedung sebagai 

landmark. Bentuk gedung ini dianggap tidak terlalu menarik, hanya saja fungsi utama 

gedung yang menjadi daya tarik utama orang mengunjungi. Hiasan yang melekat pada 

gedung Ramayana adalah baliho ataupun papan informasi menarik berupa penurunan harga 

barang yang dijual pada pusat perbelanjaan tersebut membuat orang mudah mengingat 

objek. Letak objek yang berada di sudut pertigaan jalur jalan secara tidak langsung mudah 

untuk diingat.   
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b. Path 

Jalur jalan atau path merupakan elemen yang mudah diingat dari ciri – ciri aktivitas 

guna lahan yang terletak pada jalur tersebut. Tidak hanya berupa sebuah bangunan dengan 

aktivitas paling menarik, tetapi kesamaan aktivitas pada jalur jalan juga memudahkan 

responden untuk mengingat.  

Tabel 5. 20 Urutan Objek Elemen Path Kawasan Alun – Alun Merdeka 
Path  Jumlah 

Jalan Merdeka Utara 86 

Jalan Merdeka Selatan 50 

Jalan KH. Agus Salim 26 

Jalan Merdeka Barat  20 

Jalan Kauman 10 

Jalan Basuki Rahmat 8 

Jalur jalan dengan pilihan terbanyak sesuai hasil survei lapangan adalah Jalan Merdeka 

Utara. Jalan ini mudah diingat karena terdapat beberapa bangunan lama yang masih 

dipertahankan; adanya fungsi guna lahan yang banyak diminati sebagai tempat makan 

maupun pusat belanja; menjadi jalur jalan diletakkannya ikon Alun – Alun Malang, serta 

terletaknya jembatan penyebrangan umum (jalan layang) yang menambah aspek – aspek 

yang semakin memudahkan Jalan Merdeka Utara untuk diingat responden. Letak jalur 

jalan ini berdekatan dengan persimpangan traffic light membuat orang lebih mudah 

mengenali jalur tersebut. Jalan ini memiliki material jalan yang baik atau tidak mengalami 

kerusakan dan memberi kemudahan pengguna jalan mengingat kondisi kawasan.  

c. Node 

Kawasan Alun – Alun Merdeka dikelilingi beberapa aktivitas guna lahan yang dapat 

dijadikan titik pertemuan dari berbagai kalangan usia dan keragaman aktivitas yang 

dilakukan. Node kawasan ini memiliki bentuk ataupun tampilan yang berbeda dari objek 

yang berada disekitarnya. Kecenderungan orang memilih objek didasari karena 

kenyamanan tempat untuk beraktivitas oleh karena itu mudah untuk diingat kembali, 

contohnya seperti tempat umum atau tempat yang dapat menjadikan aktivitas tersebut 

dilakukan lebih lama.  

Tabel 5. 21 Urutan Objek Elemen Node Kawasan Alun – Alun Merdeka 
Node  Jumlah 

Alun – Alun Merdeka 110 

Gedung Ramayana 42 

Perempatan Alun – Alun Merdeka 40 

Perempatan Kayutangan 8 

Sebanyak 55% responden memilih Alun – Alun Merdeka sebagai node kawasan karena 

pada objek tersebut terdapat lebih banyak keragaman aktivitas yang saling bertemu. Alun - 
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Alun membuat orang merasa memiliki perasaan untuk “masuk dan keluar” dalam tempat 

yang sama. Objek memiliki tampilan berbeda karena merupakan ruang terbuka satu – 

satunya yang letaknya ditengah – tengah dan dikelilingi bangunan, oleh karena itu mampu 

menarik pengunjung untuk mudah mengingat, serta memiliki kedekatan terhadap objek 

lain yang membuat Alun – alun  ini terletak pada posisi yang strategis. Hal ini tentu 

didukung dengan keberadaan Alun – Alun Merdeka yang sudah berdiri sejak lama dan 

banyak orang yang mengetahui serta mengenali objek.  

d. District 

Keragaman aktivitas guna lahan pada kawasan ini membuat orang lebih tertarik 

berkunjung dibandingkan pada kawasan Tugu. Hal ini disebabkan karena banyaknya 

pilihan tempat hiburan yang dapat dikunjung. Orang yang datang mengunjungi kawasan 

Alun – Alun Merdeka dapat berbelanja, makan, beribadah bahkan menikmati hiburan pada 

titik kawasan yang sama dan dianggap lebih efektif dan efisien waktu.  

Tabel 5. 22 Urutan Objek Elemen District Kawasan Alun – Alun Merdeka 
District   Jumlah 

Kawasan Perbelanjaan Alun – Alun 

Kota Malang 
88 

Kawasan RTH (Taman Alun – Alun 

Malang) 
76 

Kawasan Peribadatan 18 

Kawasan Perkantoran 10 

Kawasan Cagar Budaya 8 

Secara umum kawasan Alun – Alun Merdeka lebih dikenal dengan kawasan belanja 

menurut hasil survei karena banyak aktivitas guna lahan yang sama khas untuk dikenal 

sebagai kawasan perbelanjaan Alun – Alun Kota Malang dibandingkan jenis aktivitas guna 

lahan lainnya. Kawasan perbelanjaan ini memiliki jarak yang berdekatan dengan objek 

sekitar dan dapat dijangkau dengan jalan kaki, serta memiliki posisi yang jelas dalam arti 

saling berkaitan dengan pusat perbelanjaan lain disekitarnya. Kawasan perbelanjaan juga 

menjadi kawasan yang menjadi ketertarikan objek untuk dikunjungi oleh berbagai 

kalangan usia serta di dalam lokasi dapat dilakukan aktivitas – aktivitas tambahan lainnya.  

e. Edge 

Sepanjang kawasan Alun – Alun Merdeka sangat penuh dengan berbagai macam guna 

lahan yang cenderung digunakan sebagai perdagangan dan jasa. Hal ini menyulitkan 

pengunjung kawasan terutama pengguna jalur pedestrian untuk melihat batasan – batasan 

kawasan. Cara yang paling mudah untuk mengetahui batas kawasan dapat dilihat dari 

nama jalan yang berada pada kawasan tersebut. Kawasan Alun – Alun Merdeka memiliki 

tiga jalur jalan yang paling banyak dipilih pengguna jalur pedestrian sebagai cara 
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menentukan batas kawasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram 

berikut.  

Tabel 5. 23 Urutan Objek Elemen Edge Kawasan Alun – Alun Merdeka 
Edge  Jumlah 

Jalan KH. Agus Salim 90 

Jalan Basuki Rahmat 60 

Jalan Kauman 50 

Apabila dilihat dari jenis aktivitas guna lahan yang berada pada ketiga jalur jalan 

tersebut, Jalan KH. Agus Salim menjadi jalan paling sesuai dipilih sebagai edge kawasan. 

Hal ini dikarenakan terdapatnya aktivitas guna lahan dominan berupa pertokoan dan pasar 

membuat orang mudah mengenali kawasan ini sebagai kawasan untuk membagi atau 

menyatukan kawasan yang biasa disebut sebagai kawasan “pasar besar”.  

f. Open Space 

Ruang terbuka memiliki bentuk yang luas, tidak hanya berupa taman hijau tetapi dapat 

berupa jalur pedestrian dan tempat terbuka lainnya. Pada kawasan Alun – Alun Merdeka 

sangat mudah dikenali sebagai kawasan dominan ruang terbuka karena adanya taman 

(Alun = Alun Malang) yang letaknya strategis dan dekat dengan aktivitas guna lahan 

lainnya. Adanya ruang terbuka ini didukung dengan penghijauan atau vegetasi yang baik 

dan menambah kenyamanan pengunjung berada pada kawasan. Untuk ruang terbuka yang 

terdapat di kawasan ini dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.  

Tabel 5. 24 Urutan Objek Elemen Open Space Kawasan Alun – Alun Merdeka 
Open Space  Jumlah 

Taman Alun – Alun Kota Malang 88 

Pedestrian Jalan Merdeka Selatan 46 

Pedestrian Jalan Merdeka Barat 20 

Pedestrian KH. Agus Salim 20 

Pendopo Kabupaten Malang 14 

Pedestrian Jalan Kauman 12 

Secara umum, pengunjung kawasan lebih tertarik mengunjungi Alun – Alun Malang 

karena ruang terbuka ini merupakan fasilitas umum dan bersifat rekreatif. Banyak aktivitas 

yang dapat dilakukan pada ruang terbuka ini dengan durasi waktu yang digunakan juga 

semakin lama. Taman Alun – Alun Merdeka (Alun – Alun Malang) memiliki posisi yang 

jelas karena terhubung dengan jalur pedestrian dan jalur jalan yang dapat menghubungkan 

pada objek lain yang berada disekitarnya dan mudah untuk dijangkau. 

g. Rute 

Jalur jalan pada kawasan Alun – Alun Merdeka tidak dapat dilewati dua jalur, oleh 

karena itu ada jalur – jalur yang telah ditentukan untuk menuju suatu lokasi yang disebut 

sebagai rute. Secara umum tidak seluruh pengguna jalan mengetahui dengan jelas nama 
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suatu jalan yang berada pada kawasan, mereka mudah mengenali dari titik awal mereka 

melakukan perjalanan menuju suatu lokasi. Untuk rute – rute jalur jalan yang sering 

digunakan oleh pengguna jalur pedestrian menuju suatu lokasi dapat dilihat pada tabel dan 

diagram berikut.  

Tabel 5. 25 Urutan Objek Elemen Rute Kawasan Alun – Alun Merdeka 
Rute  Jumlah 

Jl. AR Hakim – Jl. Merdeka Utara – Jl. Merdeka Timur - Jl. KH Agus Alim  52 

Jl. Basuki Rahmat – Jl. Merdeka Utara – Jl Merdeka Timur - Jl SW Pranoto  36 

Jl. Basuki Rahmat – Jl. Merdeka Barat – Jl. Kauman  26 

Jl. Basuki Rahmat – Jl. Merdeka Utara – Jl. Merdeka Timur - Jl. Merdeka Selatan - Jl. Kauman  22 

Jl. AR Hakim - Jl. Merdeka Barat – Jl. Kauman  20 

Jl. AR Hakim – Jl. Merdeka Utara - Jl. Merdeka Timur - Jl. Merdeka Selatan - Jl. Kauman  18 

Jl. Basuki Rahmat – Jl. Merdeka Utara – Jl. Merdeka Timur - Jl. KH Agus Alim  14 

Jl. AR Hakim – Jl. Merdeka Utara – Jl. Merdeka Timur - Jl. SW Pranoto 12 

Kawasan ini memiliki kondisi geografis seperti persegi panjang, untuk menuju suatu 

tempat secara umum harus melewati beberapa titik jalur jalan. Terdapat kawasan dengan 

titik aktivitas guna lahan tertinggi yaitu kawasan pasar besar. Rute ini berfungsi sebagai 

penghubung dua atau lebih objek lain di jalur yang sama karena jaraknya yang berdekatan. 

Hal ini yang menyebabkan banyaknya responden yang memilih rute Jalan AR. Hakim – 

Jalan Merdeka Utara – Jalan Merdeka Timur – Jalan KH. Agus Salim sebagai rute paling 

mudah diingat, salah satunya untuk menuju kawasan pasar besar. Karena kawasan pasar 

besar menjadi kawasan dengan aktivitas dominan dilakukan pada kawasan tersebut setiap 

harinya, secara tidak langsung orang mudah untuk mengenali rute yang melintasi kawasan 

tersebut.  

h. Pedestrian 

Jalur pejalan kaki atau biasa disebut sebagai jalur pedestrian pada kawasan Alun – Alun 

Mereka tidak memiliki ciri khas tertentu seperti perbedaan warna ataupun material jalur 

pedestrian. Secara umum memiliki jalur yang teduh dan saling kontinuitas antar jalur 

pedestrian. Beberapa diantara jalur memiliki fasilitas tempat duduk, jalur pedestrian yang 

lebar serta tidak terhalang pepohonan ataupun kendaraan parkir. Jalur – jalur pedestrian 

yang banyak digunakan pengunjung merupakan jalur yang dianggap paling nyaman, serta 

dapat memudahkan pengguna melihat pemandangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel dan diagram berikut terkait jalur pedestrian yang paling banyak dipilih. 

Tabel 5. 26 Urutan Objek Elemen Pedestrian Kawasan Alun – Alun Merdeka 
Pedestrian  Jumlah 

Pedestrian Jalan Merdeka Utara 64 

Pedestrian Jalan Merdeka Timur 48 

Pedestrian Jalan Merdeka Barat 40 

Pedestrian Jalan Merdeka Selatan 20 

Pedestrian Alun – Alun Malang 16 
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Pedestrian  Jumlah 

Pedestrian Jalan Kauman 8 

Pedestrian Jalan Basuki Rahmat 4 

Responden tertarik untuk memilih pedestrian Jalan Merdeka Utara dibandingkan 

pedestrian lain karena jalur ini menghubungkan aktivitas guna lahan berupa pusat 

perbelanjaan, menuju tempat makan, duduk maupun menikmati pemandangan menuju 

Alun – Alun Merdeka. Pengguna pedestrian dapat melihat dari depan ikonis Alun – Alun 

Malang karena memiliki jarak yang tidak terlalu dekat untuk dilihat dari jalur jalan, dari 

jalur pedestrian, bahkan dapat dilihat secara jelas dari JPU ataupun bangunan yang berada 

didepannya. 

i. Signage 

Signage yang berada di kawasan Alun – Alun Merdeka beragam bentuk, warna yang 

menarik serta dapat memberikan informasi yang jelas. Mulai dari informasi penunjuk nama 

suatu lokasi atau bangunan hingga berupa penanda persimpangan jalan. Kawasan ini hanya 

memiliki empat objek yang dianggap responden pengguna jalur pedestrian sebagai signage 

kawasan, yaitu tulisan “Alun – Alun Malang”; tulisan “Sarinah” pada pusat perbelanjaan; 

traffic light persimpangan jalan AR. Hakim dan lambang atau simbol penanda Bank 

Mandiri. Masing – masing objek berada pada tempat yang berbeda, memudahkan 

responden mengingat letak setiap objek. Namun hanya terdapat satu objek yang dominan 

dipilih pengguna jalur pedestrian, yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel serta 

diagram berikut.  

Tabel 5. 27 Urutan Objek Elemen Signage Kawasan Alun – Alun Merdeka 
Signage  Jumlah 

Tulisan “Alun – Alun Malang” 108 

Tulisan “Sarinah” 46 

Traffic Light Persimpangan Jl. AR 

Hakim 
30 

Lambang Bank Mandiri 16 

Pada kawasan ini, yang memiliki ketertarikan banyak pengunjung adalah dengan 

beraktivitas atau sekedar berjalan – jalan di Alun – Alun. Tulisan “Alun – Alun Malang” 

merupakan ikonis yang tidak asing untuk dijadikan tempat berfoto oleh pengunjung karena 

berada pada posisi maupun jarak yang mudah dilihat atau jelas. Objek memiliki bentuk dan 

warna yang cukup menarik dan mudah diingat. Hal tersebut juga mendukung responden 

memilih signage tulisan “Alun – Alun Malang” sebagai elemen yang mudah diingat 

meskipun tidak sedang berada di lokasi tersebut. Fungsi lainnya yaitu sebagai penanda 

informasi tempat maupun arah, ukuran dan warna dari signage juga mendukung untuk 

mudah diingat.  
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Tabel 5. 28 Objek Elemen Pembentuk Kawasan Alun – Alun Merdeka 
No. Elemen Objek Dominan Terpilih 

1. Landmark Gedung Ramayana 

2. Path Jalan Merdeka Utara 

3. Node Alun – Alun Merdeka Malang 

4. District Kawasan Perbelanjaan Alun – Alun Malang 

5. Edge Jalan KH. Agus Salim 

6. Pedestrian Way Pedestrian Merdeka Utara 

7. Open Space Taman Alun – Alun Malang 

8. Rute Jl. Arif Rahman Hakim – Jl. Merdeka Utara – Jl. Merdeka Timur – Jl. KH. Agus Salim 

9. Signage Tulisan “Alun – Alun Malang”  

Objek yang terpilih sebagai objek paling dominan mudah diingat atau diidentifikasi oleh 

pengguna jalur pedestrian memiliki beberapa alasan banyak dipilih, namun terdapat 

perbedaan alasan penentuan objek antara para ahli terhadap responden kawasan. Untuk 

lebih jelasnya, uraian dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 5. 29 Perbedaan Alasan Pemilihan Objek Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka Malang 
No. Objek Elemen Alasan Menurut Ahli Alasan Menurut Responden 

Pengguna Jalur Pedestrian 

1 Gedung Ramayana  Objek merupakan bangunan tua 

atau kuno karena memiliki usia > 

50 tahun. 

 Objek memiliki jarak dekat yang 

dapat dijangkau dengan jalan kaki 

menuju objek lain. 

 Terletak di sudut persimpangan 

arah menuju pusat perbelanjaan 

lainnya seperti mal yang berada di 

deretan kawasan yang sama. 

2 Jalan Merdeka Utara  Jalur jalan utama yang sekitar 

jalur terdapat bangunan kuno 

dengan visual pemandangan 

taman Alun – Alun tampak 

depan. 

 Dapat melihat ikon “Alun – Alun 

Malang” 

 Dapat melihat penataan taman 

tampak depan. 

 Visual pada sisi lain berupa 

kawasan perkantoran 

3 Alun – Alun Merdeka 

Malang 

 Objek merupakan peninggalan 

masa lampau yang memiliki 

sejarah pembentuk Kota Malang. 

 Ruang terbuka satu – satunya 

yang letaknya ditengah, memiliki 

luas yang mencukupi berbagai 

pertemuan aktivitas, berbentuk 

kotak serta terdapat banyak 

hiburan yang dapat dinikmati di 

dalam taman tersebut.  

 Dikelilingi empat jalur jalan yang 

masing – masing memudahkan 

untuk menjangkau Alun – Alun. 

 Terdapat tulisan penanda terletak 

pada Alun – Alun yang tujuannya 

semakin memperkuat karakter 

Alun - Alun. 

4 Kawasan Perbelanjaan 

Alun – Alun Malang 

 Kawasan masuk dalam Peraturan 

Daerah RDTR Kota Malang. 

 Banyak terdapat tempat 

berbelanja dan mudah diingat 

sebagai kawasan belanja. 

 Posisi Mal Alun – Alun, Plaza 

Malang, Gajahmada Plaza, Mal 

Sarinah dan sebagainya yang 

saling berdekatan serta 

merupakan bangunan bersejarah. 

5 Jalan KH. Agus Salim  Objek membagi dua kawasan 

dan memiliki visual menarik 

yang dilihat dari deretan 

 Terdapat aktivitas guna lahan 

yang dominasi digunakan sebagai 

pertokoan dan pasar untuk 
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No. Objek Elemen Alasan Menurut Ahli Alasan Menurut Responden 

Pengguna Jalur Pedestrian 

aktivitas guna lahan sama pada 

masing – masing kawasan. Hal 

tersebut yang memudahkan 

orang dalam menentukan batasan 

kawasan. 

membagi kawasan. 

 Pembatas kawasan sekaligus 

berfungsi sebagai jalur jalan. 

6 Pedestrian Merdeka 

Utara 

 Jalur pedestrian terletak di jalur 

utama dan berada di sekitar 

bangunan bersejarah. 

 Pada jalur pedestrian ini dapat 

melihat pemandangan ikonis 

“Alun – Alun Malang” dari salah 

satu sisi jalur pedestrian 

dibandingkan jalur lainnya. 

 Pemandangan kawasan berupa 

bangunan – bangunan yang 

difungsikan sebagai perkantoran 

7 Taman Alun – Alun 

Malang 

 Objek memiliki usia > 50 tahun 

dan memiliki sejarah 

pembentukan 

 Memiliki bentuk yang dominan 

dikawasan tersebut dengan posisi 

yang berdekatan 

 Ruang terbuka yang dapat 

dimanfaatkan oleh berbagai 

kalangan karena bersifat rekreatif 

untuk bermain skateboard, 

playground atau tempat berfoto 

hiasan taman. 

 Merupakan objek yang sama 

dengan titik simpul kawasan 

8 Jl. Arif Rahman Hakim – 

Jl. Merdeka Utara – Jl. 

Merdeka Timur – Jl. KH. 

Agus Salim 

 Rute dipertemukan dengan 

persimpangan dan mudah untuk 

diingat, hal ini didukung dengan 

terletaknya jalur tersebut di jalan 

utama sekitar Alun – Alun 

Malang. 

 Rute menuju kawasan dengan 

titik aktivitas guna lahan tertinggi 

yaitu kawasan pasar besar yang 

juga merupakan kawasan 

bangunan kuno. 

9 Tulisan “Alun – Alun 

Malang”  
 Penanda yang terletak pada 

bangunan bersejarah. 

 Ikonis sebagai tempat untuk 

berfoto. 

 Bentuk tulisan yang mudah 

dibaca, warna tulisan yang 

menyala dan ukuran tulisan yang 

cukup besar. 

 Sebagai penanda informasi bahwa 

berada di kawasan Alun - Alun 

Kota Malang atau berada di 

kawasan perbelanjaan Malang. 

 Terletak pada Alun – Alun yang 

secara tidak langsung juga mudah 

untuk dilihat 

Kawasan Alun – Alun Merdeka memiliki kriteria yang berbeda dengan kawasan Tugu, hal 

ini tentu dipengaruhi oleh kondisi fisik bangunan dan argumentasi dari pengguna kawasan 

sesuai yang dijelaskan pada tabel sebelumnya. Kriteria – kriteria elemen pembentuk citra 

kawasan Alun – Alun Merdeka seperti elemen landmark ditandai dengan letaknya berada 

pada salah satu bagian kawasan perbelanjaan; untuk elemen path memiliki kriteria bahwa 

jalur jalan terletak pada salah satu kawasan perkantoran; elemen node kawasan Alun – 

Alun Merdeka ditandai dengan  terdapat titik letak penanda pada salah satu bagian sisinya; 

kriteria pada elemen distric ditandai dengan posisinya yang saling berdekatan; elemen 

edge memiliki kriteria sebagai pembatas juga berfungsi sebagai jalur jalan; untuk elemen 
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pedestrian memiliki letak berdekatan dengan bangunan penanda kawasan Alun – Alun 

Merdeka yaitu Gedung Ramayana; elemen open space memiliki fungsi sama dengan titik 

simpul kawasan yaitu sebagai ruang terbuka; rute kawasan memiliki kriteria kawasan 

bangunan kuno; elemen signage memiliki kriteria sebagai penanda yang atraktif. Untuk 

lebih jelasnya kriteria elemen kawasan Alun – Alun Merdeka ditentukan sebagai berikut: 

Tabel 5. 30 Kriteria Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka 

No. Elemen  Kriteria 

1. Landmark Gedung Ramayana  Memiliki sejarah pembentukan 

 Usia bangunan > 50 tahun 

 Mudah dijangkau dengan jalan kaki 

 Terletak pada salah satu bagian kawasan 

perbelanjaan 

2. Path Jalan Merdeka Utara  Bangunan kuno dapat dinikmati pada 

salah satu sisi visual jalur jalan 

 Merupakan jalur yang terletak pada salah 

satu kawasan perkantoran 

3. Node Alun – Alun Merdeka 

Malang 

 Bangunan kuno 

 Memiliki sejarah 

 Mudah dijangkau dari berbagai arah dan 

berbagai jenis transportasi 

 Bersifat atraktif 

 Menjadi titik letak penanda pada salah 

satu bagian sisinya 

4. Distric Kawasan Perbelanjaan 

Alun – Alun Malang 

 Terdiri atas beberapa bangunan 

bersejarah 

 Posisi antar bangunan perbelanjaan 

berdekatan (dapat dijangkau dengan 

berjalan kaki) 

5. Edge Jalan KH. Agus Salim  Visual yang sejenis (berupa kawasan 

dengan fungsi sama) 

 Pembatas juga berfungsi sebagai jalur 

jalan 

6. Pedestrian Pedestrian Merdeka 

Utara 

 Berada pada kawasan bersejarah 

 Terdapat visual berupa tulisan “Alun – 

Alun Malang” dan kawasan perkantoran 

7. Open Space Taman Alun – Alun 

Malang 

 Berfungsi sebagai bangunan bersejarah 

 Memiliki fungsi yang sama sebagai titik 

temu aktivitas 

 Memiliki panjang sama pada sisi yang 

berhadapan (persegi panjang) dan 

berbeda dengan bangunan sekitarnya 

 Posisinya berdekatan dengan berbagai 

jenis kawasan (kawasan perbelanjaan, 

perkantoran dan peribadatan) 

8. Route Jl. Arif Rahman Hakim 

– Jl. Merdeka Utara – 

Jl. Merdeka Timur – Jl. 

KH. Agus Salim 

 Terdapat persimpangan sebagai 

penghubung nama jalan 

 Dikelilingi bangunan kuno 

 

9. Signage Tulisan “Alun – Alun 

Malang” 

 Bersifat atraktif 

 Berada pada salah satu bagian dari titik 

simpul Alun – Alun Merdeka 

 

Penggambaran letak atau posisi untuk masing – masing elemen pembentuk citra kawasan 

Alun – Alun Merdeka dapat dilihat pada gambar berikut: 



145 
 

 
Gambar 5. 23 Elemen Pembentuk Citra Kawasan Alun – Alun Merdeka  
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5.3 Gambaran Umum Jalur Pedestrian  

5.3.1 Gambaran Umum Jalur Pedestrian Kawasan Tugu 

Jalur pedestrian jalan pada kawasan Tugu memiliki jumlah pengguna yang tidak 

terlalu banyak apabila dibandingan dengan pengguna jalur pedestrian di kawasan Alun – 

Alun Merdeka. Hal tersebut tentunya didasari oleh beberapa aspek yang mendukung minat 

mereka menggunakan jalur pedestrian. Sedikitnya minat pengguna jalur pedestrian akan 

mempengaruhi baik dan buruknya penilaian mereka pada citra kawasan Tugu. Oleh karena 

itu dilakukan penilaian terkait kelebihan dan kekurangan yang dimiliki jalur – jalur 

pedestrian pada Kawasan Tugu. Hasil penilaian ini merupakan hasil yang diperoleh ketika 

peneliti melakukan wawancara terhadap pengguna jalur pedestrian, sebagai bentuk 

keinginan ataupun ketertarikan pengguna dalam melakukan aktivitas pada jalur pedestrian.  

Tabel 5. 31 Penilaian Jalur Pedestrian Kawasan Tugu 
 Kelebihan Jalur Pedestrian Kekurangan Jalur Pedestrian 

Keamanan  Terfasilitasi jalur untuk 

penyandang difabel pada 

jalur pedestrian jalan utama 

 Alun – Alun Tugu dilengkapi 

dengan pagar pelindung aman 

untuk pengunjung 

beraktivitas dalam Alun – 

Alun. 

 

 Kurang aman untuk semua 

kalangan berjalan di sekitar 

kawasan Tugu karena tidak 

seluruh jalan dipenuhi pedestrian 

jalan. 

 Kondisi lebar jalan yang terbilang 

cukup luas membuat pengguna 

pedestrian kesulitan dalam 

menyebrang.   

 Tidak seluruh jalur pedestrian 

tersedia jalur penyandang difabel. 

Kenyamanan  Jaur pedestrian lebar 

membuat pengguna merasa 

nyaman untuk beraktivitas 

pada jalur pedestrian. 

 Jalur pedestrian bersih,  

pengguna nyaman 

beraktivitas pada jalur 

tersebut. 

 

 Kondisi jalur pedestrian kawasan 

banyak yang tidak rata, membuat 

kenyamanan pengguna berkurang.  

 Banyak pohon jalan yang letaknya 

berada di atas jalur pedestrian. 

 Terdapat baliho yang diletakkan 

pada jalur pedestrian. 

 Terdapat tiang listrik yang 

letaknya berada di tengah jalur 

pedestrian. 

 PJU kurang memadai dan 

mengurangi kenyamanan 

pengguna beraktivitas pada 

malam hari 

Kemudahan  Jalur pedestrian 

menghubungkan beberapa 

guna lahan 

 Beberapa jalur pedestrian 

juga menjadi trayek yang 

diikuti angkutan umum 

 Lokasi parkir kendaraan 

umum pada satu titik 

letaknya berdekatan dengan 

jalur pedestrian sekitar Alun 

– Alun Tugu 

 Tidak semua jalur pedestrian 

menyediakan tempat parkir 

kendaraan bermotor 

 Tidak adanya kontinuitas 

beberapa jalur pedestrian 

Ketertarikan  Tersedianya fasilitas tempat 

duduk di jalur pedestrian  

 Jalur pedestrian yang lebar 

 Tidak semua jalur pedestrian 

tersedia tempat duduk ataupun 

tempat berteduh  
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 Kelebihan Jalur Pedestrian Kekurangan Jalur Pedestrian 

dan teduh 

 Pengguna jalur pedestrian 

dapat menikmati 

pemandangan berupa fasade 

bangunan tua maupun taman 

kota.  

 

Kegunaan  Tempat untuk berfoto, 

bersantai, duduk di Alun – 

Alun Tugu, olahraga dan 

aktivitas lainnya. 

 

 Digunakannya jalur pedestrian 

untuk mengendarai sepeda 

 

Sumber: Hasil Wawancara, 2018 

Penilaian terhadap kondisi jalur pedestrian tersebut dilakukan ketika peneliti 

memberikan kuesioner kepada responden pengguna jalur pedestrian, untuk mengetahui hal 

– hal yang mempengaruhi pengunjung memilih untuk beraktivitas pada jalur pedestrian 

kawasan Tugu dibandingkan kawasan lainnya.  

5.3.2 Gambaran Umum Jalur Pedestrian Kawasan Alun – Alun Merdeka 

Kawasan Alun – Alun Merdeka terfasilitasi adanya jalur pedestrian yang terhubung 

pada banyak guna lahan. Jalur pedestrian ini memiliki kekurangan maupun kelebihan yang 

tidak sama dibandingkan jalur pedestrian kawasan lain. Penilaian ini sebagai bentuk 

peneliti ingin mengetahui aspek – aspek yang mempengaruhi orang untuk beraktivitas dan 

memberikan penilaian citra kawasan Alun – Alun Merdeka.  

Tabel 5. 32 Penilaian Jalur Pedestrian Kawasan Alun – Alun Merdeka 
 Kelebihan Jalur Pedestrian Kekurangan Jalur Pedestrian 

Keamanan  Tidak tersedia jalur 

penyandang difabel. 

 Tersedia jembatan 

penyebrangan (JPU) yang 

terhubung langsung dengan 

jalur pedestrian, hal ini 

memudahkan pengguna untuk 

berpindah aktivitas dari guna 

lahan satu dan lainnya. 

 Jalur pedestrian tidak terfasilitasi 

pagar untuk anak kecil atau 

penyandang difabel, oleh karena 

itu perlu diperhatikan lebih 

khusus aktivitas yang 

dilakukannya. 

 

Kenyamanan  Jalur pedestrian bersih, 

pengguna nyaman 

beraktivitas pada jalur 

tersebut. 

 

 Jalur pedestrian tidak terlalu lebar 

sedangkan jumlah pengguna jalur 

pedestrian lebih banyak 

dibandingkan jalur pedestrian 

kawasan Tugu. 

 Terdapat banyak pedagang yang 

berjualan pada jalur pedestrian 

mengganggu aktivitas pejalan 

kaki. 

  Kurangnya lampu penerangan 

(PJU) pada masing – masing jalur 

pedestrian 

 Jalur pedestrian kurang aman 

digunakan untuk penyandang 

difabel ketika beraktivitas, karena 

jalur pedestrian terhubung 

langsung dengan guna lahan, oleh 
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 Kelebihan Jalur Pedestrian Kekurangan Jalur Pedestrian 

karena itu bangkitan maupun 

tarikan kendaraan pada guna 

lahan menghambat pengguna 

pedestrian khususnya untuk 

penyandang tuna netra.  

 Kondisi jalur pedestrian kawasan 

banyak yang tidak rata 

Kemudahan  Kontinuitas jalur pedestrian 

yang memudahkan sebagai 

ruang transisi bagi pengguna 

 Tersedia tempat sampah 

umum 

 Banyak tersedia angkutan 

umum yang berada di sekitar 

jalur pedestrian, memberi 

kemudahan pengguna 

pedestrian dalam 

beraktivitas. 

 Terdapat kendaraan bermotor 

yang menggunakan jalur 

pedestrian sebagai tempat parkir, 

hal ini mengganggu kemudahan 

pengguna jalur pedestrian.  

Ketertarikan  Banyak pepohonan yang 

terletak dekat jalur pedestrian 

membuat pengguna merasa 

teduh ketika beraktivitas. 

 Jalur pedestrian memudahkan 

pengguna melakukan 

perpindahan aktivitas karena 

seluruh bangunan terhubung 

jalur pedestrian.  

 Tidak seluruh jalur pedestrian 

tersedia tempat duduk atau 

berteduh 

 Kurangnya ruang untuk melihat – 

lihat pemandangan akibat banyak 

tertutup kendaraan parkir  

Kegunaan  Tempat untuk berfoto, 

bersantai, olahraga, 

menikmati pemandangan, 

menunggu angkutan umum, 

melakukan perpindahan pada 

aktivitas guna lahan dan 

aktivitas lainnya. 

 

 Dijadikan tempat parkir 

kendaraan bermotor pada 

beberapa titik jalur pedestrian 

 Jalur pedestrian digunakan untuk 

aktivitas perdagangan 

 Jalur pedestrian digunakan untuk 

duduk karena tidak tersedianya 

tempat duduk  

Sumber: Hasil Wawancara, 2018 

5.4 Karakteristik Pengguna Pedestrian Way  

Pengguna jalur pedestrian merupakan orang – orang dengan aktivitas tertentu yang 

sedang atau akan dilakukan. Ada orang yang hanya sekedar melewati ataupun sedang 

menikmati pemandangan kawasan. Waktu yang digunakan pengguna jalur mempengaruhi 

jenis aktivitas yang sedang dilakukan. Setiap pengunjung memiliki ketertarikan tersendiri 

untuk memilih jalur pedestrian yang akan dilewati, didukung dengan aktivitas guna lahan 

yang akan dituju ataupun pemandangan – pemandangan yang ingin dilihat.  Karakteristik 

pengguna ini meliputi tingkat intensitas dalam mengunjungi kawasan; jenis aktivitas yang 

dilakukan; waktu yang dipilih untuk beraktivitas pada jalur pedestrian; serta keragaman 

pengguna jalur pedestrian.  
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5.4.1 Variasi Pengguna Pedestrian Way 

Kebutuhan setiap orang berbeda – beda, hal tersebut yang mempengaruhi prioritas 

seseorang untuk melakukan aktivitas yang berbeda – beda juga. Tidak semua orang 

memiliki jam sibuk beraktivitas yang sama. Keragaman aktivitas yang dilakukan pada jalur 

pedestrian juga tidak sama antara satu pengguna dengan pengguna lainnya. Banyak faktor 

yang mempengaruhi tujuan seseorang menggunakan jalur pedestrian untuk berkegiatan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian pembahasan berikut. 

A. Jenis Aktivitas Pengguna Pedestrian Way Kawasan Tugu 

Kawasan Tugu tidak memiliki jumlah pengguna jalur pedestrian lebih banyak 

dibandingkan kawasan Alun – Alun Merdeka apabila dilihat dari hasil survei. Peneliti 

membagi waktu survei menjadi dua waktu yaitu pada saat weekday dan weekend yang 

tersebar dengan total responden 100 responden. Hasil survei menunjukkan bahwa jenis 

aktivitas yang dilakukan pada jalur pedestrian saat weekday ataupun weekend tidak 

banyak yang berbeda.  

 
Gambar 5. 24 Prosentase Aktivitas Jalur Pedestrian Kawasan Tugu Pada Saat Weekday 

Diagram tersebut menunjukkan bahwa terdapat lima macam jenis aktivitas yang 

dilakukan pengguna jalur pedestrian ketika peneliti melakukan wawancara. Hasil 

menunjukkan bahwa minat seseorang untuk memilih berjalan di jalur pedestrian hanya 

sebatas menggunakannya sebagai penghubung antar bangunan. Sedangkan untuk 

aktivitas yang bertujuan untuk belajar dan berdiskusi di kawasan  memiliki jumlah 

pengguna jalur pedestrian paling sedikit. Jenis aktivitas seseorang juga dipengaruhi 

oleh kesibukan utamanya. Kebanyakan dari responden penelitian berada di jalur 

pedestrian pada saat jam – jam tertentu. Jalur pedestrian tidak memberikan pandangan 

yang bebas bagi penggunanya, membuat ketertarikan untuk menikmati suasanya 

kawasan kurang diminati. Untuk mengetahui kecenderungan pengguna jalur pedestrian 

di Kawasan Tugu dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 5. 33 Jenis Aktivitas Pengguna Pedestrian Kawasan Tugu Berdasarkan Jenis 

Pekerjaan Pada Saat Weekday 
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Jenis Aktivitas 

 

Jenis Pekerjaan 

 
Hanya Sekedar 

Lewat 

 
Olahraga 

 
Menikmati Pemandangan 

 
Belajar 

 
Berdiskusi 

PNS  8 - - - - 
Swasta 9 4 2 2 1 
Wiraswasta - - - - 1 
IRT - - - - - 
Mahasiswa 7 1 4 - - 
Pelajar 3 - 2 - - 
Pensiun 1 - 1 - - 
Freelancer 3 - 1 - - 

 Sumber: Hasil survei, 2018   

Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan jalur pedestrian dianggap 

memberikan kemudahan bagi orang – orang yang ingin berpindah lokasi yang berada 

di sekitar kawasan tanpa menggunakan kendaraan. Namun kemudahan tersebut tidak 

menunjukan bahwa pengunjung memiliki ketertarikan tinggi berada di kawasan, dilihat 

dari aktivitas yang dilakukan oleh orang - orang yang hanya menggunakan jalur 

pedestrian sebagai prasarana penghubung menuju ke lokasi tujuan. Sedangkan untuk 

prosentase aktivitas – aktivitas yang dilakukan pada saat hari libur (weekend) dapat 

dilihat pada pembahasan berikut.  

 
Gambar 5. 25 Prosentase Aktivitas Jalur Pedestrian Kawasan Tugu Pada Saat Weekend 

Pada saat weekend aktivitas yang banyak dilakukan di jalur pedestrian tetap seperti 

aktivitas saat weekday yaitu pengguna lebih tertarik untuk sekedar melewati jalur 

pedestrian. Hal ini memicu pada penilaian citra kawasan Tugu karena tidak banyak 

aspek yang dapat menarik minat pengunjung kawasan oleh karena itu sulit bagi 

pengguna jalur pedestrian untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan ketika 

berada di kawasan Tugu. Pengunjung yang berada di jalur pedestrian kawasan Tugu 

secara umum tidak beraktivitas disekitar kawasan tersebut ketika weekday. Namun 

peneliti tetap melakukan observasi terkait jenis pekerjaan pejalan kaki untuk melihat 

dominasi kelompok yang paling banyak menggunakan jalur pedestrian di waktu 

weekend. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 5. 34 Jenis Aktivitas Pengguna Pedestrian Kawasan Tugu Berdasarkan Jenis 

Pekerjaan Pada Saat Weekend 
Jenis Aktivitas 

 

 

Jenis Pekerjaan 

 

Hanya 

Sekedar 
Lewat 

 

 

Olahraga 

Jalan – 

Jalan di 

Jalur 
Pedestrian 

 

Menikmati 

Pemandangan 

 

Berfoto - 

foto 

 

Bermain 

 

Belajar 

PNS  4 3 - - - - - 

Swasta 6 - 2 2 1 3 - 

Wiraswasta - 2 1 - 1 - 1 

IRT - - - 2 - - - 

Mahasiswa 4 2 4 2 - - 1 

Pelajar 3 1 - - - - - 

Pensiun - 1 - - - - - 

Freelancer - 1 - 1 2 - - 

Sumber: Hasil survei, 2018  

Berdasarkan hasil survei diperoleh data bahwa aktivitas lebih banyak dilakukan 

oleh kelompok kalangan remaja dan dewasa atau orang yang sibuk bekerja setiap 

harinya yang membutuhkan waktu untuk refreshing di waktu weekend. Namun 

pengunjung lebih banyak yang menggunakan jalur pedestrian sebagai jalur 

penghubung menuju objek lainnya (hanya sekedar melewati jalur pedestrian). Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya ruang terbuka yang telah disediakan kurang memberikan 

atraksi yang menarik. Tidak hanya sekedar ruang terbuka biasa, namun ruang terbuka 

yang bersifat rekreatif yang dapat meningkatkan minat pengunjung kawasan Tugu.  

B. Jenis Aktivitas Pengguna Pedestrian Way Kawasan Alun – Alun Merdeka 

Ketika dibandingkan dengan kawasan Tugu, kawasan Alun – Alun Merdeka 

memiliki beragam focal point (objek menarik) yang dapat dinikmati secara umum oleh 

pengunjung. Tidak hanya atraksi tempat bermain anak; tersedia tempat bermain 

skateboard bagi remaja; terdapat tempat parkir sepeda di dalam Alun – Alun serta 

penataan taman yang unik dapat menjadi spot untuk berfoto; kita dapat menikmati 

pemandangan bangunan tua sekaligus dapat mengedukasi anak tentang warisan 

bangunan tua di Kota Malang khususnya yang berada pada sekeliling kawasan. Tidak 

hanya dilihat dari segi fasilitas bermain anak sebagai atraksi kawasan, jalur pedestrian 

yang mendukung juga menambah minat orang menggunakannya. Untuk jenis aktivitas 

yang biasa dilakukan oleh pengunjung ketika weekday dapat dilihat pada uraian 

berikut. 
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Gambar 5. 26 Prosentase Aktivitas Jalur Pedestrian Kawasan Alun – Alun Merdeka 

Pada Saat Weekday 

Jenis aktivitas yang ada di kawasan ini lebih beragam dibandingkan di Kawasan 

Tugu. Namun aktivitas yang paling banyak berperan langsung dalam pemanfaatan 

pedestrian way masih sama seperti Kawasan Tugu yaitu hanya sekedar lewat. Hal ini 

menunjukkan bahwa jalur pedestrian banyak digunakan sebagai tempat perpindahan 

lokasi orang – orang yang bekerja. Kawasan yang teduh dan sejuk ini memberikan nilai 

tambah untuk menarik pengunjung untuk menikmati pemandangan, karena jumlah 

penggunaan jalur pedestrian untuk sekedar melewati dan digunakannya untuk 

menikmati pemandangan memiliki jumlah mampir sama tinggi dibandingkan jenis 

aktivitas lainnya. Untuk jenis aktivitas dengan jumlah paling sedikit dilakukan adalah 

belajar di jalur – jalur pedestrian. Mereka yang memilih melakukan aktivitas belajar 

karena kawasan Alun – Alun Merdeka teduh dan rindang membuat kenyamanan 

beraktivitas bertambah.  Keragaman aktivitas di jalur pedestrian kawasan dipengaruhi 

oleh jenis kesibukan utamanya dan waktu mereka beraktivitas. Secara umum, 

pengguna jalur pedestrian merupakan pekerja yang menghabiskan banyak waktunya 

untuk bekerja, dimana lokasinya berdekatan dengan jalur – jalur pedestrian kawasan 

Alun – Alun Merdeka. Hal tersebut yang mempengaruhi kenapa saat weekday jalur 

pedestrian dominasi digunakan untuk sekedar lewat dibandingkan untuk melakukan 

jenis aktivitas lainnya. Untuk mengetahui dominasi penggunaan jalur pedestrian 

berdasarkan pada jenis pekerjaannya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. 35 Jenis Aktivitas Pengguna Pedestrian Kawasan Alun – Alun Merdeka 

Berdasarkan Jenis Pekerjaan Pada Saat Weekday 
Jenis  

Aktivitas 

 
Jenis 

Pekerjaan 

 

Hanya 

Sekedar 

Lewat 

 

 

Olahraga 

 

Jalan – 

Jalan di 

Jalur 

Pedestrian 

 

Menikmati 

Pemandangan 

 

 

Berfoto 

- foto 

 

 

Belajar 

 

 

 

Bermain 

 

Menunggu 

Angkutan 

Umum 

 

 

Duduk 

 

 

Berjualan 

PNS  9 - - 2 1 - - - - - 
Swasta 8 1 - 6 3 1 2 5 2 - 
Wiraswasta 1 4 2 1 2 1 3 2 1 4 
IRT - - - 2 1 - - 1 2 2 
Mahasiswa 4 - 4 10 3 1 - - 1 - 
Pelajar 3 - 1 - - - - - - - 
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Jenis  

Aktivitas 

 
Jenis 

Pekerjaan 

 

Hanya 

Sekedar 

Lewat 

 

 

Olahraga 

 

Jalan – 

Jalan di 

Jalur 

Pedestrian 

 

Menikmati 

Pemandangan 

 

 

Berfoto 

- foto 

 

 

Belajar 

 

 

 

Bermain 

 

Menunggu 

Angkutan 

Umum 

 

 

Duduk 

 

 

Berjualan 

Pensiun - - - - 1 - - - - - 
Freelancer - - 1 1 1 - - - - - 

Sumber: Hasil survei, 2018 

Pada saat weekday jalur pedestrian banyak digunakan oleh pekerja swasta yang 

secara umum bekerja di sekitar kawasan Alun – Alun Merdeka yang didominasi oleh 

perkantoran swasta selain perdagangan dan jasa. Namun mereka kurang tertarik untuk 

melakukan aktivitas lainnya karena keterbatasan waktu untuk berkegiatan kembali di 

tempat bekerja. Selain itu, adanya sebuah kejenuhan pengguna jalur pedestrian untuk 

melihat pemandangan ataupun suasana yang monoton setiap harinya, tidak dapat 

menghidupkan suasana agar terbentuk aktivitas baru. Hal ini bukan menunjukkan 

bahwa kurangnya ketersediaan atraksi menarik lainnya bagi kalangan dewasa 

khususnya pekerja yang setiap harinya harus melewati jalur pedestrian kawasan 

tersebut. Untuk melihat perbandingan hasil dengan hari libur, dapat dilihat pada 

diagram berikut. 

 
Gambar 5. 27 Prosentase Aktivitas Jalur Pedestrian Kawasan Alun – Alun Merdeka 

Pada Saat Weekend 

Terbatasnya jarak pandang yang disebabkan pohon menutupi bangunan atau terlalu 

banyak kendaraan parkir dekat jalur pedestrian tidak mengurangi keinginan 

penggunanya untuk menikmati pemandangan. Kegiatan tersebut kebanyakan dilakukan 

pengguna ketika sedang berjalan menuju lokasi tujuan. Pengunjung menikmati suasana 

kawasan dengan melihat pemandangan objek namun tidak terlalu tertarik berfoto – foto 

akibat banyak terhalangi kendaraan bermotor di sekeliling kawasan. Hasil yang 

bertolak bekalang dengan aktivitas saat weekday ini salah satunya dipengaruhi 

banyaknya jumlah kendaraan parkir yang dapat menurunkan minat mereka 

mengabadikan momen dengan berfoto - foto. Terlihat perbedaan dominan aktivitas 

yang dilakukan ketika weekday dan weekend. Menurut analisa yang dilakukan peneliti, 

dominan aktivitas menikmati pemandangan dipengaruhi oleh faktor kebutuhan untuk 
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refreshing setelah disibukkan hari – hari sebelumnya untuk bekerja. Untuk mengetahui 

jenis pekerjaan dari masing – masing responden yang beraktivitas pada saat weekend di 

jalur pedestrian dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. 36 Jenis Aktivitas Pengguna Pedestrian Kawasan Alun – Alun Merdeka 

Berdasarkan Jenis Pekerjaan Pada Saat Weekend 
Jenis 

Aktivitas 

 

 

 

Jenis 

Pekerjaan 

 
 

Hanya 

Sekedar 

Lewat 

 
 

Olahraga 

 
 

Jalan 

– 

Jalan   

 
 

Menikmati 

Pemandangan 

 
 

Foto 

- 

foto 

 
 

Menunggu 

Angkutan 

Umum 

 
 

Duduk 

 
 

Berjualan 

 
 

Berdiskusi 

  
 

Bermain 

PNS  - - 3 6 - - - - -  - 
Swasta 1 1 5 8 2 - 1 - 5  4 
Wiraswasta 4 - 5 3 1 2 2 2 2  1 
IRT 4 - - 6 - - 1 - -  - 
Mahasiswa 4 2 3 8 2 - 2 - 4  1 
Pelajar - - - 1 - - - - -  - 
Pensiun - - - - - - - - -  - 
Freelancer - - 1 1 - - - - -  - 

 Sumber: Hasil survei, 2018 

Hasil menunjukkan bahwa dominasi pengguna jalur pedestrian merupakan 

kalangan pekerja yang memang membutuhkan waktu berlibur dengan pilihan lokasi di 

kawasan Alun – Alun Merdeka. Secara umum banyak menunjukkan bahwa pengguna 

merupakan orang Malang yang setiap harinya sibuk bekerja di luar kawasan Alun – 

Alun Merdeka. Oleh karena itu, konklusi didapat bahwa pengunjung kawasan serta 

pengguna jalur pedestrian memilih berkunjung pada kawasan ini untuk melakukan 

banyak aktivitas dan intensi (tujuan) perjalanan yang dapat dilakukan oleh berbagai 

kalangan usia dalam satu keluarga di lokasi yang sama.   

C. Intensitas Pengguna Pedestrian Way  

Semakin sering orang datang berkunjung dan beraktivitas pada jalur pedestrian 

kawasan semakin mudah mereka mengenali kawasan. Setiap orang memiliki pilihan 

yang tidak sama untuk memilih lokasi yang akan sering mereka kunjungi. Untuk 

melihat intensitas pengguna pedestrian dalam mengunjungi kawasan dapat dilihat pada 

tabel – tabel berikut.  

Tabel 5. 37 Intensitas Mengunjungi Kawasan 

Tugu  
Intensitas Berkunjung Jumlah 

Setiap hari 5 

5 - 6 kali seminggu  11 

3 – 4 kali seminggu 5 

Intensitas Berkunjung Jumlah 

1 – 2 kali seminggu 68 

Sebulan sekali 3 

Satu kali 5 

Sebulan 2 kali 3 
 

Tabel 5. 38 Intensitas Mengunjungi Kawasan 

Alun-Alun Merdeka 
Intensitas Berkunjung Jumlah 

Setiap hari 50 

5 - 6 kali seminggu  5 

3 – 4 kali seminggu 37 

Intensitas Berkunjung Jumlah 

1 – 2 kali seminggu 89 

Sebulan sekali 4 

Satu kali 4 

Sebulan 2 kali 11 
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Perhitungan kuantitas dari intensitas masing – masing pengguna jalur pedestrian 

kawasan secara umum dapat dilihat bahwa kecenderungan orang lebih sering 

mengunjungi satu hingga dua kali dalam seminggu. Hasil ini juga menunjukkan bahwa 

orang yang kesehariannya bekerja atau beraktivitas pada kawasan Tugu tidak terkesan 

untuk mengunjungi ruang terbuka kawasan, dibandingkan intensitas untuk setiap 

harinya aktivis di kawasan Alun – Alun Merdeka yang tetap tertarik untuk menikmati 

kawasan.   

5.5 Ketertarikan Pengunjung Kawasan 

Setiap orang memiliki pertimbangan tertentu dalam mengunjungi suatu kawasan. 

Beberapa dasar yang menjadi faktor kriteria tempat – tempat tertentu banyak dikunjungi 

adalah adanya something to see dan something to do seperti yang tertulis pada teori 

pariwisata menurut (Yoeti, 2001). Dua dari tiga kriteria pariwisata agar diminati 

pengunjung tersebut menjadi dorongan khusus orang berkunjung pada Kawasan Tugu dan 

Kawasan Alun – Alun Merdeka. Didukung dengan adanya karakter berbeda yang melekat 

pada masing – masing kawasan, memberikan hasil bahwa orang memiliki alasan berbeda 

dalam menunjukkan ketertarikannya berkunjung pada kedua kawasan. Untuk kawasan 

Tugu, responden pengguna jalur pedestrian yang diwawancara peneliti pada saat weekday 

ataupun weekend menunjukkan bahwa hal yang menjadi ketertarikan utama berkunjung 

adalah karena kawasan Tugu terlihat sejuk; teduh serta menarik. Dilanjutkan dengan alasan 

terbanyak lainnya mereka berpendapat bahwa jalur pedestrian pada kawasan Tugu nyaman 

untuk digunakan berolahraga. Namun aspek – aspek yang mempengaruhi minat 

berkunjung bukan merupakan aktivitas utama yang sedang dilakukan saat itu, hanya saja 

menurut pengguna jalur pedestrian merasa terdapat hal utama yang mempengaruhi 

keputusan mereka untuk berkunjung kembali ke kawasan Tugu yang dapat dilihat pada 

diagram berikut.  

 
            Gambar 5. 28 Kecenderungan Alasan Untuk Mengunjungi Kembali Kawasan Tugu 
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Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa orang berkunjung didukung dengan 

kondisi fisik kawasan yang menarik. Selain itu, beragamnya vegetasi yang mengelilingi 

kawasan menambah kenyamanan pengunjung dalam beraktivitas. Pengunjung lebih 

tertarik berkunjung dengan alokasi waktu yang tidak lama karena pengunjung tidak dapat 

melakukan aktivitas lebih beragam di kawasan ini. Hal ini disebabkan karena dominasi 

aktivitas guna lahan yang berada di sekitar kawasan bukan merupakan aktivitas dengan 

jenis kegiatan yang banyak dipilih orang untuk berkegiatan sehari – hari oleh berbagai 

kalangan usia, seperti aktivitas pendidikan, perkantoran, perhotelan serta aktivitas 

kemiliteran. Untuk melihat perbandingan hasil kecenderungan alasan kunjungan di 

Kawasan Alun – Alun Merdeka dapat dilihat pada diagram berikut.  

 
Gambar 5. 29 Kecenderungan Alasan Untuk Mengunjungi Kembali Kawasan Alun – Alun 

Merdeka 

Hasil survei menunjukkan bahwa keragaman keinginan untuk berkunjung kembali 

responden pada kawasan Alun – Alun Merdeka lebih variatif. Kawasan ini dipenuhi 

beragam fasilitas publik serta aktivitas guna lahan dengan jenis kegiatan yang dapat 

digunakan oleh berbagai kalangan usia. Secara umum pengunjung tertarik dengan adanya 

jalur pedestrian yang mengelilingi kawasan karena dapat memudahkan mereka berpindah 

kegiatan pada aktivitas guna lahan lainnya. Namun tidak sedikit responden yang merasa 

tidak ada hal yang menarik dari kawasan ini apabila aktivitas berkunjung dilakukan ketika 

hari kerja (weekdays), selain melakukan aktivitas utama pada guna lahan sekitarnya. 

Pengunjung cenderung menghabiskan waktu sekitar 2 – 3 jam dalam satu waktu. Secara 

umum responden melakukan aktivitas lebih dari satu ketika berada di kawasan. Meskipun 
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dominasi pengunjung datang bersama anggota keluarga lainnya, mereka lebih memilih 

untuk menikmati kawasan hanya sekedar melihat – lihat tanpa mengabadikan dengan 

berfoto. Jumlah responden yang tidak tertarik mengunjungi kawasan Alun – Alun Merdeka 

kembali memiliki faktor penyebab tertentu. Tidak merasa nyaman berjalan di jalur 

pedestrian menjadi faktor yang mengurangi ketertarikan mereka. Karena jalur pedestrian 

digunakan untuk pejalan kaki bukan diperuntukkan untuk aktivitas perdagangan oleh 

karena itu menurunkan keinginan mereka menggunakan jalur pedestrian karena 

kenyamanan berkurang. Jalur pedestrian seharusnya hanya digunakan sebagai jalur untuk 

berjalan dengan tidak merubah pola aktivitas pejalan kaki ketika memanfaatkan jalur 

pedestrian.   

5.6 Analisa Pola Aktivitas Pengguna Pedestrian Way 

Penggunaan waktu rata – rata pengunjung kawasan di jalur pedestrian hanya di jam 

– jam tertentu. Oleh karena itu peneliti membagi menjadi tiga waktu observasi untuk 

melihat pemetaan kecenderungan pola aktivitas sosial maupun aktivitas rekreatifnya.  

Peneliti mengelompokkan pola aktivitas berdasarkan weekday dan weekend pada saat pagi, 

siang hingga sore hari. Tujuannya untuk melihat keragaman jenis aktivitas pada setiap jalur 

pedestrian masing – masing kawasan. Berikut merupakan peta pola aktivitas yang 

dilakukan responden pada setiap jalur pedestrian.  
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Gambar 5. 30 Peta Pola Aktivitas Kawasan Tugu Weekday Pagi 
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Gambar 5. 31 Peta Pola Aktivitas Kawasan Tugu Weekday Siang 
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Gambar 5. 32 Peta Pola Aktivitas Kawasan Tugu Weekday Sore 



161 
 

 
Gambar 5. 33 Peta Pola Aktivitas Kawasan Tugu Weekend Pagi 
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Gambar 5. 34 Peta Pola Aktivitas Kawasan Tugu Weekend Siang 
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Gambar 5. 35 Peta Pola Aktivitas Kawasan Tugu Weekend Sore 
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Gambar 5. 36 Peta Pola Aktivitas Kawasan Alun – Alun Merdeka Weekday Pagi 
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Gambar 5. 37 Peta Pola Aktivitas Kawasan Alun – Alun Merdeka Weekday Siang 
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Gambar 5. 38 Peta Pola Aktivitas Kawasan Alun – Alun Merdeka Weekday Sore 
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Gambar 5. 39 Peta Pola Aktivitas Kawasan Alun – Alun Merdeka Weekend Pagi 
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Gambar 5. 40 Peta Pola Aktivitas Kawasan Alun – Alun Merdeka Weekend Siang 
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Gambar 5. 41 Peta Pola Aktivitas Kawasan Alun – Alun Merdeka Weekend Sore 
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Tabel 5. 39 Analisa Pola Aktivitas Kawasan Tugu Weekday Pagi Hari  
 

Titik Lokasi Aktivitas 

Aktivitas 

Primer (P) Opsional (O) Sosial (S) 

 

Aktivitas yang dominan dilakukan 

oleh pengguna jalur pedestrian 

hanya untuk sekedar lewat di jalur 

pedestrian. Banyak dari pengguna 

mengunakan jalur pedestrian 

sebagai area penyebrangan menuju 

lokasi tertentu, seperti pergi ke 

tempat bekerja ataupun sekolah. 

Mengingat bahwa terdapat kawasan 

perkantoran maupun pendidikan 

pada kawasan Tugu. Aktivitas lain 

yang ditemukan adalah penggunaan 

jalur pedestrian sebagai tempat 

belajar.  

Keragaman aktivitas adalah 

aktivitas opsional, salah satunya 

adalah olahraga. Mereka 

memilih berolahraga ketika 

udara masih belum banyak 

terkontaminasi oleh polusi, dan 

mereka merasa kawasan Tugu 

cocok digunakan untuk lokasi 

berolahraga.  Secara umum 

olahraga yang dipilih adalah lari 

pagi karena lebar jalur 

pedestrian yang dikelilingi 

banyak vegetasi membuat udara 

semakin sejuk dan segara. 

Tidak terdapat aktivitas sosial 

yang dilakukan pengguna jalur 

pedestrian ketika pagi hari. Hal 

ini dipengaruhi pagi hari 

menjadi waktu sibuk seseorang 

untuk dominan melakukan 

aktivitas primer dibandingkan 

aktivitas sosial di ruang 

terbuka.  

 

 

 

 

 

 P 

 

P 

O 
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Tabel 5. 40 Analisa Pola Aktivitas Kawasan Tugu Weekday Siang Hari  
 

Titik Lokasi Aktivitas 

Aktivitas 

Primer (P) Opsional (O) Sosial (S) 

 

Aktivitas yang banyak dilakukan 

pada siang hari sama seperti 

aktivitas pagi hari, yaitu pengguna 

hanya sekedar lewat pada jalur 

pedestrian. Hal ini menunjukkan 

bahwa antusias orang untuk 

melakukan aktivitas ganda 

terbilang kurang, sedangkan 

pemandangan kawasan cukup 

mendukung keindahannya.  
 

Aktivitas opsional yang 

dilakukan pengunjung kawasan 

khusunya pengguna jalur 

pedestrian adalah menikmati 

pemandangan.  Mereka 

merupakan pengunjung yang 

berbeda dari pelaku aktivitas 

primer, karena tujuan utama 

untuk menikmati pemandangan 

kawasan dari jalur pedestrian 

Jalan Kertanegara. Jalur 

pedestrian ini terlihat lebih 

menarik dan mudah dijangkau 

oleh penggunanya serta aktivitas 

banyak terpusat pada jalur 

pedestrian ini.  

 

Aktivitas sosial pada kawasan 

Tugu yang dilakukan 

pengguna adalah berdiskusi. 

Tersedia tempat duduk pada 

jalur pedestrian memudahkan 

pengguna untuk berbincang 

ataupun berdiskusi dengan 

durasi waktu yang cukup 

lama. Namun terdapat juga 

pengunjung yang berdiskusi 

dengan berdiri. Aktivitas 

tersebut disebabkan oleh 

aktivitas opsional yang 

mengundang orang untuk 

melakukan aktivitas sosial. 
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S 
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Tabel 5. 41 Analisa Pola Aktivitas Kawasan Tugu Weekday Sore Hari 
 

Titik Lokasi Aktivitas 

Aktivitas 

Primer (P) Opsional (O) Sosial (S) 

 

Aktivitas dominan yang 

dilakukan ketika sore hari 

masih sama seperti aktivitas 

dominan pagi maupun siang 

hari, yaitu hanya sekedar lewat. 

Namun intensitas pengguna 

lebih sedikit dibandingkan 

ketika pagi hari. Berdasarkan 

pengamatan, aktivitas yang 

dilakukan pada sore hari telah 

masuk pada waktu 

penggunanya meninggalkan 

outdoorspace untuk 

beraktivitas lebih tinggi dengan 

durasi cukup lama.  Hal ini 

mempengaruhi mereka untuk 

sekedar lewat sebagai aktivitas 

primer yang pengunjung 

lakukan. Banyak pengguna 

yang jalan dari arah stasiun 

menuju tempat tinggal dan 

sebaliknya.  

Aktivitas opsional yang banyak 

dipilih pengguna jalur pedestrian 

ketika sore hari adalah 

menikmati pemandangan. 

Dibandingkan ketika pagi dan 

siang hari, intensitas pengguna 

jalur untuk menikmati 

pemandangan di sore hari lebih 

banyak.  Salah satu faktor yang 

mempengaruhi adalah kontras 

pencahayaan dari visual 

bangunan lebih menarik 

pengguna untuk menikmati 

pemandangan kawasan ketika 

sore hingga malam hari. 

Didukung dengan kemudahan 

pengguna dalam parkir 

kendaraan, mereka tertarik untuk 

berkumpul pada jalur pedestrian 

Jalan Kertanegara, Jalan Tugu 

dan Taman Tugu. 

Pengguna jalur pedestrian 

kawasan memilih untuk 

melakukan aktivitas sosial 

dengan berdiskusi. Salah satu 

titik jalur pedestrian yang 

mendukung adalah Taman Tugu. 

Tersedianya tempat duduk dan 

jarak pandangan terhadap 

bangunan sekitar cukup 

terjangkau dan dapat 

meningkatkan minat pengunjung 

untuk berdiskusi pada lokasi 

tersebut.  

   

 

 S  P  O 

 

P 
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Tabel 5. 42 Analisa Pola Aktivitas Kawasan Tugu Weekend Pagi Hari  
 

Titik Lokasi Aktivitas 

Aktivitas 

Primer (P) Opsional (O) Sosial (S) 

 

Aktivitas primer yang 

dilakukan sama seperti 

dominasi yang pengguna 

lakukan ketika weekday yaitu 

hanya sekedar lewat di jalur 

pedestrian. Dominan jalur 

pedestrian yang digunakan 

yaitu pada Jalan Kertanegara. 

Didukung dengan adanya halte 

angkutan umum menambah 

minat pengguna jalur 

pedestrian memanfaatkan jalur 

untuk dilewati. Weekend 

menjadi waktu untuk keluarga 

berlibur, dekatnya jalur 

pedestrian Kertanegara dengan 

stasiun Kota Malang mampu 

meningkatkan intensitas 

pengguna melewati jalur 

menuju atau dari stasiun. 

Aktivitas opsional yang banyak 

dilakukan adalah berolahraga. 

Apabila dibandingkan dengan 

jumlah orang yang berolahraga 

ketika weekday pagi, weekend 

memilik jumlah lebih sedikit. 

Orang cenderung memilih 

pedestrian Jalan Tugu dan Jalan 

Kertanegara sebagai titik untuk 

berolahraga dibandingkan jalur 

pedestrian lain. Hal ini 

dipengaruhi oleh kualitas 

penataan vegetasi yang 

menarik, asri, sejuk serta jalur 

yang tidak terhalang oleh 

pepohonan. 

Aktivitas opsional lebih 

beragam dilakukan 

dibandingkan aktivitas primer 

maupun aktivitas sosial di 

kawasan Tugu.  

Aktivitas sosial yang terlihat di 

jalur pedestrian Kawasan Tugu 

yaitu aktivitas bermain. Hari libur 

menjadi waktu keluarga untuk 

menghabiskan waktu bersama anak 

– anak dengan bermain di 

sepanjang jalur pedestrian jalan. 

Jalur pedestrian yang digunakan 

yaitu Taman Tugu. Selain terhindar 

dari lalu – lalang kendaraan 

melintas, pengguna jalur pedestrian 

dapat menghabiskan waktu cukup 

lama berada di titik tersebut. 

Pemandangan yang indah dari 

warna – warni vegetasi taman 

menarik orang untuk bermain di 

jalur pedestrian dibandingkan jalur 

pedestrian lainnya. Ramainya 

pengunjung untuk beraktivitas 

opsional di jalur pedestrian taman 

Tugu menarik pengguna untuk 

beraktivitas sosial juga meskipun 

tidak terjadi interaksi antar 

penggunanya.  
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Tabel 5. 43 Analisa Pola Aktivitas Kawasan Tugu Weekend Siang Hari  
 

Titik Lokasi Aktivitas 

Aktivitas 

Primer (P) Opsional (O) Sosial (S) 

 

Menggunakan jalur pedestrian 

sebagai prasarana perantara 

(sekedar lewat) untuk menuju 

lokasi tujuan menjadi aktivitas 

primer utama.  

Aktivitas primer lain yang 

ditemukan di jalur pedestrian 

adalah aktivitas belajar yang 

dilakukan di Taman Tugu 

dengan memanfaatkan tempat 

duduk untuk sarana penunjang 

pengguna jalur pedestrian 

belajar. Kemudahan untuk 

parkir yang dekat dengan 

taman Tugu menjadi salah satu 

alasan pengunjung beraktivitas.  

Dikarenakan jalur pedestrian 

memiliki keterbatasan ruang 

seperti ketika berada di 

outdoorspace yang lebih 

lengkap fasilitas umumnya, 

menyebabkan kurangnya 

kemauan masyarakat 

melakukan aktivitas primer lain 

meskipun tidak masuk dalam 

hari sibuk. 

Untuk aktivitas opsional ketika 

hari libur terlihat lebih 

bervariasi dibandingkan saat 

hari sibuk. Aktivitas yang 

terjadi di jalur pedestrian adalah 

digunakannya jalur pedestrian 

sebagai tempat untuk jalan – 

jalan serta menikmati 

pemandangan. Aktivitas ini 

dapat ditemui pada jalur 

pedestrian Jalan Kertanegara 

dan Jalan Tugu.  Karakteristik 

kawasan yang menarik dan 

dengan waktu yang 

memungkinkan, memotivasi 

orang untuk berkunjung pada 

jalur – jalur pedestrian kawasan 

dan mendorong adanya aktivitas 

opsional tersebut.  

Pada jalur pedestrian jalan, 

tidak terjadi adanya aktivitas 

sosial ketika hari libur di 

siang hari. Aktivitas primer 

maupun opsional yang ada, 

juga tidak memberikan 

pengaruh terjadinya 

interaksi tertentu yang 

menyebabkan terciptanya 

aktivitas sosial pada ruang 

pedestrian jalan. Aktivitas 

sosial yang dapat dilakukan 

di jalur pedestrian juga 

terbatas dibandingkan ruang 

terbuka lainnya yang 

dianggap lebih memadai 

untuk beraktivitas. Daya 

tarik yang senada (sebatas 

pemandangan vegetasi) juga 

mempengaruhi kurangnya 

ketertarikan seseorang 

melakukan aktivitas sosial. 
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Tabel 5. 44 Analisa Pola Aktivitas Kawasan Tugu Weekend Sore Hari  
 

Titik Lokasi Aktivitas 

Aktivitas 

Primer (P) Opsional (O) Sosial (S) 

 

Aktivitas primer yang dominan 

dilakukan adalah sekedar 

menggunakan jalur pedestrian 

sebagai penghubung menuju 

lokasi lain. Aktivitas ini kurang 

terpengaruh oleh kondisi fisik 

jalur pedestrian. Diantara 

responden yang melewati jalur 

pedestrian merupakan orang – 

orang yang berjalan menuju 

stasiun untuk melakukan 

perjalanan. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengguna jalur pedestrian 

menjadikan aktivitas sekedar 

lewat sebagai aktivitas yang 

perlu dilakukan dalam waktu 

yang cukup cepat. Dapat dilihat 

bahwa aktivitas tersebut 

dilakukan pada jalur pedestrian 

Jalan Kertanegara, Kahuripan 

dan Majapahit.    

Aktivitas opsional yang 

dilakukan pengguna jalur 

pedestrian adalah jalan – 

jalan, menikmati 

pemandangan, berfoto – foto 

dan berolahraga. Aktivitas 

tersebut banyak ditemukan 

pada jalur pedestrian Jalan 

Kertanegara, Jalan Tugu serta 

Taman Tugu. Ketiga jalur 

pedestrian tersebut menjadi 

jalur yang lebih banyak 

dipilih untuk digunakan 

sebagai tempat beraktivitas 

opsional.  

Aktivitas sosial yang terdapat di 

jalur pedestrian adalah aktivitas 

bermain. Aktivitas tersebut 

ditemukan pada jalur pedestrian 

Jalan Kertanegara dan Taman 

Tugu. Hal tersebut dapat terjadi 

disebabkan karena aktivitas 

opsional sore hari yang 

mengundang terciptanya aktivitas 

sosial (bermain) di jalur 

pedestrian Jalan Kertanegara dan 

Taman Tugu.  
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Tabel 5. 45 Analisa Pola Aktivitas Kawasan Alun – Alun Merdeka Weekday Pagi Hari  
 

Titik Lokasi Aktivitas 

Aktivitas 

Primer (P) Opsional (O) Sosial (S) 

 

Aktivitas primer yang dominan 

dilakukan hampir pada seluruh 

titik jalur pedestrian adalah 

sekedar lewat. Terlihat bahwa 

pengguna jalur pedestrian lebih 

tertarik untuk beraktivitas pada 

guna lahan tertentu dengan 

kecepatan berjalan terbilang 

cepat dan tidak tertarik untuk 

melihat pemandangan kawasan. 

Hal ini dapat disebabkan karena 

mereka menuju tempat bekerja 

di sekitar kawasan.  Aktivitas 

primer lain yang ditemukan 

adalah menunggu angkutan 

umum pada halte yang tersedia 

di pedestrian Jalan Merdeka 

Selatan maupun Jalan Merdeka 

Utara.  

Aktivitas opsional yang sering 

dilakukan ketika pagi hari adalah 

menikmati pemandangan pada 

seluruh jalur pedestrian kecuali 

pedestrian Jalan Kauman. Ketika 

jalur pedestrian padat penggunanya 

sedang beraktivitas primer, masih 

terdapat pengguna jalur pedestrian 

yang memilih melakukan aktivitas 

opsional karena kondisi 

lingkungan mendukung dan belum 

padat kendaraan lewat ataupun 

parkir. Beberapa diantara penikmat 

pemandangan adalah orang yang 

sedang menunggu jam mulai 

bekerja.  Aktivitas opsional lain 

yang banyak ditemukan adalah 

aktivitas berfoto – foto 

dibandingkan banyaknya jumlah 

pengguna yang memilih jalan – 

jalan, berolahraga serta duduk.     

Berdasarkan hasil pengamatan, 

tidak terdapat aktivitas sosial 

yang dilakukan pengguna jalur 

pedestrian ketika pagi hari pada 

waktu peneliti melakukan 

observasi. Hal ini dipengaruhi 

oleh waktu sibuk orang – orang 

lebih memilih melakukan 

aktivitas utamanya untuk 

bekerja ataupun pergi sekolah.  
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Tabel 5. 46 Analisa Pola Aktivitas Kawasan Alun – Alun Merdeka Weekday Siang Hari  
 

Titik Lokasi Aktivitas 

Aktivitas 

Primer (P) Opsional (O) Sosial (S) 

 

Aktivitas utama yang teramati 

berdasarkan hasil observasi 

adalah sekedar lewat menuju 

lokasi – lokasi tertentu yang 

terhubung oleh pedestrian jalan. 

Pada waktu siang hari dominasi 

pengguna jalur pedestrian 

merupakan orang yang sedang 

beristirahat bekerja menuju 

tempat makan. Aktivitas dominan 

lain yang terlihat adalah aktivitas 

berjualan yang dilakukan pada 

beberapa titik jalur pedestrian 

yaitu Jalan Merdeka Selatan, 

Jalan Kauman, Jalan SW Pranoto 

dan Jalan KH. Agus Salim. 

Terdapat banyak supir angkutan 

umum; tukang becak serta tukang 

ojek yang berpusat pada beberapa 

titik pedestrian jalan menjadi satu 

penyebab tersedianya tempat 

berjualan pada jalur pedestrian 

tersebut.   

Siang hari, aktivitas yang 

terdapat di lokasi adalah orang 

– orang yang sedang menikmati 

pemandangan kawasan 

terutama pada jalur pedestrian 

Alun – Alun Malang. Aktivitas 

opsional lain yang banyak 

dilakukan pengguna jalur 

pedestrian adalah berfoto – 

foto. Aktivitas tersebut banyak 

dilakukan kalangan remaja 

yang bertujuan datang ke lokasi 

untuk mengabadikan momen 

siang hari. Kedua jenis aktivitas 

tersebut paling dominan 

dibandingkan aktivitas opsional 

lainnya. Sedangkan untuk 

aktivitas opsional lain yang 

teramati yaitu aktivitas jalan – 

jalan di jalur pedestrian. 

Aktivitas sosial yang dilakukan 

pengguna jalur pedestrian yaitu 

bermain. Aktivitas ini dilakukan 

para orangtua dengan anaknya 

ketika siang hari di jalur 

pedestrian Alun – Alun dan 

Jalan SW Pranoto. Ketertarikan 

terjadinya aktivitas bermain 

didasari oleh kenyamanan jalur 

pedestrian seperti lebar jalur 

yang cukup, teduh, terdapat 

tempat duduk serta dekat 

dengan tempat parkir 

kendaraan.  
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Tabel 5. 47 Analisa Pola Aktivitas Kawasan Alun – Alun Merdeka Weekday Sore Hari  
 

Titik Lokasi Aktivitas 

Aktivitas 

Primer (P) Opsional (O) Sosial (S) 

 

Aktivitas primer hanya sekedar 

melewati jalur pedestrian 

menjadi aktivitas rutin yang 

selalu dominan dilakukan pada 

setiap jalur pedestrian kawasan. 

Dibandingkan dengan aktivitas 

opsional maupun sosial, aktivitas 

primer tidak memiliki variasi 

aktivitas. Kondisi ini dipengaruhi 

karena sore hari menjadi waktu 

sibuk orang untuk menyelesaikan 

kesibukan utamanya, dan 

ketertarikan untuk memulai 

aktivitas baru mulai menurun. 

Jumlah orang yang sekedar lewat 

juga lebih tinggi dibandingkan 

ketika siang hari. Aktivitas lain 

yang teramati adalah menunggu 

angkutan umum, berjualan serta 

belajar.  

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas opsional yang biasa 

dilakukan oleh pengguna 

jalur pedestrian adalah 

menikmati pemandangan sore 

hari dengan titik jalur 

pedestrian berada di Alun – 

Alun Malang, Jalan Merdeka 

Barat, Jalan Merdeka Timur, 

Jalan Merdeka Selatan dan 

Jalan Merdeka Utara. 

Aktivitas lain yang terdapat di 

lokasi sama adalah berfoto – 

foto. Sedangkan ada beberapa 

orang yang memilih untuk 

duduk pada jalur – jalur yang 

tersedia fasilitas tersebut, 

ataupun duduk diatas 

plesteran pedestrian. 

Beragamnya variasi aktivitas 

didukung oleh daya tarik 

kawasan yang menjadi nilai 

tambah untuk dikunjungi, 

menambah keinginan 

penggunanya untuk 

beraktivitas lebih lama.  

Aktivitas sosial bermain hanya 

ditemukan pada pedestrian 

Alun – Alun Malang. Hal ini 

dikarenakan terdapat banyak 

area bermain yang dapat 

digunakan secara bebas dengan 

waktu yang tidak ditentukan 

serta berada di titik lokasi yang 

aman dari kendaraan melintas 

ketika sedang bermain.  
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Tabel 5. 48 Analisa Pola Aktivitas Kawasan Alun – Alun Merdeka Weekend Pagi Hari  
 

Titik Lokasi Aktivitas 

Aktivitas 

Primer (P) Opsional (O) Sosial (S) 

 

Aktivitas utama yang terjadi di 

pagi hari masih sama seperti 

pada waktu pengamatan lainnya, 

yaitu sekedar lewat pada jalur 

pedestrian. Hal ini menunjukkan 

bahwa dorongan pengguna 

pedestrian untuk beraktivitas 

rendah, dibandingkan dorongan 

melakukan aktivitas pada guna 

lahan yang ada di sekitar jalur 

pedestrian. Mayoritas 

penggunaan lahan digunakan 

sebagai kawasan perdagangan 

jasa dan perkantoran, intensitas 

orang sekedar lewat pada jalur 

pedestrian juga tinggi. Mulai 

dari pekerja dan pengunjung 

pada pertokoan atau 

perkantoran. Terdapat aktivitas 

primer lain yang teramati berupa 

aktivitas berjualan dan 

menunggu angkutan umum. 

Aktivitas opsional yang dipilih 

pengguna jalur pedestrian 

ketika hari libur di pagi hari 

adalah menikmati 

pemandangan. Dominasi jenis 

aktivitas tersebut dipengaruhi 

karena hari libur dan banyak 

pengunjung datang untuk 

berwisata di sekitar kawasan. 

Aktivitas opsional lain yang 

terlihat banyak juga adalah 

aktivitas jalan – jalan di jalur 

pedestrian, berfoto – foto, 

berolahraga, dan duduk. 

Semakin banyak pengguna 

jalur pedestrian menambah 

minat pengunjung juga untuk 

melakukan aktivitas, karena 

jalur pedestrian lebar oleh 

karena itu tidak mengurangi 

kenyamanan orang 

beraktivitas.  

Aktivitas sosial yang terlihat 

ketika pagi hari adalah adanya 

aktivitas berdiskusi dan bermain. 

Kedua aktivitas dipengaruhi oleh 

aktivitas primer dan aktivitas 

opsional pagi hari yang akhirnya 

mengundang adanya aktivitas 

sosial di lokasi yang sama.  

Aktivitas sosial ditemukan di 

jalur pedestrian jalan SW Pranoto 

dan Alun – Alun Malang. Kedua 

jalur pedestrian tersedia fasilitas 

tempat duduk dan memiliki titik 

lokasi yang teduh dan 

mendukung untuk beraktivitas 

cukup lama sambil menunggu 

keluarga lainnya yang sedang 

melakukan aktivitas berbeda. 
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Tabel 5. 49 Analisa Pola Aktivitas Kawasan Alun – Alun Merdeka Weekend Siang Hari  
Titik Lokasi Aktivitas Aktivitas 

Primer (P) Opsional (O) Sosial (S) 

 

Aktivitas primer yang 

teridentifikasi ketika dilakukan 

observasi adalah pengunjung 

hanya sekedar lewat. Jenis 

aktivitas tersebut masih sama 

dengan aktivitas primer di hari 

lain, namun untuk weekend 

jumlahnya lebih sedikit 

dibandingkan ketika weekday. 

Hal ini menunjukkan bahwa 

dengan tutupnya lokasi 

perkantoran ataupun 

perdagangan jasa tertentu 

menurunkan aktivitas berjalan 

sekedar melewati jalur pedestrian 

dan beralih pada jenis aktivitas 

lain.  

Aktivitas opsional yang 

teramati dan menjadi aktivitas 

paling dominan dilakukan 

adalah jalan – jalan di jalur 

pedestrian dan menikmati 

pemandangan. Semakin siang, 

minat pengunjung untuk 

melakukan kedua aktivitas 

tersebut semakin tinggi. 

Terdapat aktivitas opsional 

lainnya yang juga dilakukan 

pada jalur pedestrian, yaitu 

duduk dan berfoto – foto. 

Aktivitas sosial yang dominan 

dilakukan yaitu berdiskusi di jalur 

pedestrian Alun – Alun Malang, 

Jalan KH. Agus Salim dan Jalan 

SW Pranoto. Sedangkan aktivitas 

sosial lain yang dilakukan adalah 

bermain di jalur pedestrian Alun – 

Alun Malang.  
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Tabel 5. 50 Analisa Pola Aktivitas Kawasan Alun – Alun Merdeka Weekend Sore Hari  
 

Titik Lokasi Aktivitas 

Aktivitas 

Primer (P) Opsional (O) Sosial (S) 

 

Aktivitas primer yang 

dilakukkan pengguna jalur 

pedestrian adalah berjualan dan 

sekedar lewat. Terlihat bahwa 

semakin sore semakin sedikit 

aktivitas primer yang dilakukan 

oleh pengguna jalur pedestrian. 

Hal ini dipengaruhi waktu dalam 

beraktivitas. Secara umum, 

orang sudah mulai banyak yang 

melakukan peralihan jenis 

aktivitas dari aktivitas pada 

outdoorspace menuju aktivitas 

indoorspace.  

Pada sore hari, aktivitas primer 

yang sedang banyak dilakukan 

adalah menikmati pemandangan 

dan jalan – jalan di jalur 

pedestrian. Semakin sore jumlah 

orang yang melakukan kedua 

aktivitas tersebut semakin 

bertambah dibandingkan ketika 

pagi dan siang hari. Selain itu 

terdapat aktivitas opsional 

lainnya yaitu duduk, berolahraga 

dan berfoto – foto yang 

dilakukan pada pedestrian Alun 

– Alun Malang.  

 

 

Aktivitas sosial terjadi pada jalur 

pedestrian Alun – Alun Malang 

dan jalur pedestrian Jalan SW 

Pranoto berupa aktivitas diskusi 

yang dilakukan oleh komunitas 

tertentu. Untuk aktivitas lain yang 

dilakukan oleh pengguna jalur 

pedestrian lainnya adalah bermain. 

Aktivitas sosial tersebut dilakukan 

dengan menyesuaikan kondisi 

fisik lingkungan yang sesuai, 

karena membutuhkan durasi 

waktu cukup lama dan 

kenyamanan yang juga 

mendukung. 
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Sesuai dengan pembahasan analisis behavior mapping pengelompokan aktivitas yang 

dilakukan pada jalur – jalur pedestrian, diuraikan jenis aktivitasnya sebagai berikut. 

Tabel 5. 51 Jenis – jenis Aktivitas yang Dilakukan Responden Penelitian 
Kawasan Alun – Alun Merdeka Kawasan Tugu 

Belajar Belajar 

Berdiskusi Berdiskusi 

Foto – foto Bermain 

Berjualan Hanya sekedar lewat 

Bermain Jalan – jalan 

Duduk Menikmati pemadangan 

Hanya sekedar lewat Olahraga 

Jalan - jalan  

Menikmati pemandangan  

Menunggu angkutan umum  

Olahraga  

 

Jenis aktivitas tersebut akan dianalisis kembali oleh peneliti untuk melihat kemiripan 

citra elemen kawasan yang didasari oleh subjektivitas hasil penilaian responden jalur 

pedestrian. Kedua kawasan menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan responden 

cenderung sama ketika hari kerja ataupun hari libur terutama dominasi aktivitas yang 

dilakukan juga sama, yaitu hanya sekedar lewat hanya ketika weekend di kawasan Alun – 

Alun Merdeka didominasi oleh aktivitas menikmati pemandangan.  

Dominasi aktivitas yang dilakukan adalah menikmati pemandangan dengan sudut 

pandang objek yang dinikmati oleh responden berbeda. Secara umum aktivitas banyak 

dilakukan pada jalur pedestrian Basuki Rahmat, jalur pedestrian Kauman, jalur pedestrian 

Merdeka Timur – Barat – Utara - Selatan. Pelaku aktivitas tersebut di jalur pedestrian 

Basuki Rahmat bertujuan untuk menikmati bangunan kembar yang masuk dalam kategori 

bangunan tua, karena seiring berjalannya waktu visual kedua objek mengalami perubahan 

mulai dari warna hingga penggunaan lahan hingga tidak terlihat seperti bangunan kembar 

namun masih menjadi ketertarikan responden untuk menikmati pemandangan melihat 

objek bangunan tersebut. Untuk responden yang memilih menikmati pemandangan pada 

jalur pedestrian diluar sisi Alun – Alun Malang karena mereka ingin melihat vegetasi dan 

penataan Alun – Alun yang menarik. Pada sisi pedestrian Merdeka Selatan dipilih karena 

responden melihat aktivitas bermain anak – anak di area bermain Alun – Alun dan 

dijadikan suatu pemandangan yang menarik. Pada sisi pedestrian Merdeka Timur dipilih 

untuk menikmati pemandangan dengan melihat orang – orang beraktivitas di taman Alun 

– Alun serta memperhatikan pepohonan yang rindang.  Pada jalur pedestrian Merdeka 

Barat dipilih responden sebagai titik mereka menikmati pemandangan dua sisi, yaitu sisi 

sepanjang jalur pedestrian berupa pemandangan bangunan tua dan sisi sebrang jalan 
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dengan pemandangan Alun – Alun Malang. Sebaliknya pada jalur pedestrian Merdeka 

Utara dipilih sebagai sudut menikmati pemandangan dengan objek utama adalah melihat 

signage tulisan “Alun – Alun Malang” dan bentuk penataan vegetasi sekitar signage yang 

juga menarik untuk dilihat. Untuk pelaku aktivitas tersebut di jalur pedestrian Alun – 

Alun Malang dipilih untuk menikmati visual bangunan tua yang berada di sekitar jalur.  

Beberapa aktivitas tambahan yang terdapat di kawasan Alun – Alun Merdeka yang 

tidak terdapat di kawasan Tugu didasari karena jumlah responden yang pada kawasan 

Alun – Alun Merdeka lebih banyak serta daya tarik yang lebih beragam.  

5.7 Citra Elemen Kawasan Berdasarkan Persepsi Pengguna  

Setiap orang yang melakukan aktivitas pada masing – masing jalur pedestrian akan 

mampu memberikan bentuk penilaian citra elemen yang berbeda, hal ini memungkinkan 

adanya pengaruh jenis aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti melakukan proses 

analisis citra elemen pada kedua kawasan penelitian menggunakan analisis Multidimensional 

Scaling (MDS) untuk melihat analogi atau kemiripan pemilihan yang dilakukan oleh 

responden penelitian (orang yang beraktivitas pada jalur pedestrian kawasan). Peneliti 

menggunakan software SPSS 25 untuk memproses MDS, dengan input data yang digunakan 

seperti ilustrasi berikut. 

Tabel 5. 52 Ilustrasi Data Input MDS 
Kriteria Aktivitas1 Aktivitas2 Aktivitas3 dst 

A1     

A2     

B1     

dst     

Untuk kolom data yang digunakan adalah jenis – jenis aktivitas sesuai output 

observasi yang terpetakan pada behavior mapping, dengan jumlah keragaman aktivitas sesuai 

pada tabel 5.51. Sedangkan untuk baris data menggunakan kriteria (indikator) yang 

digunakan sebagai input data yaitu:  

Tabel 5. 53 Data Input SPSS  
 A (Ciri Khas) 

1. A1 (pembeda objek) 

2. A2 (mudah diingat) 

3. A3 (ketertarikan objek) 

 B (Nilai Sejarah) 

4. B1 (mudah diingat) 

5. B2 (keunikan) 

6. B3 (pembeda objek) 

 C (Nilai Keunikan) 

7. C1 (ketertarikan objek) 

8. C2 (mudah diingat) 

 D (Ketajaman Batas Elemen 

9. D1 (pembeda objek) 

10. D2 (mudah diingat) 
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11. D3 (ketertarikan objek) 

 E (Nilai Keselarasan) 

12. E1 (mudah diingat) 

13. E2 (kemiripan karakteristik) 

14. E3 (ketertarikan objek) 

 F (Kedekatan Posisi) 

15. F1 (kedekatan jarak antar objek 

16. F2 (kedekatan objek dengan karakteristik fisik sama) 

 G (Kesamaan Bentuk) 

17. G1 (kesamaan fungsi) 

18. G2 (kemiripan karakteristik) 

19. G3 (kesamaan tipologi fasad) 

 H (Kontinuitas) 

20. HI (Fungsi objek pada sisi jalur) 

21. H2 (Kontinuitas vegetasi) 

22. H3 (Kontinuitas jalur) 

23. H4 (Kontinuitas arah objek) 

 I (Ketertutupan) 

24. I1 (posisi objek) 

 J (Bentuk dan Latar) 

25. J1 (integritas/ karakter kuat pada objek) 

Data input tersebut dimasukkan sebagai baris data pada SPSS dengan tujuan awal proses 

untuk mengetahui kedekatan posisi aktivitas pada kuadran euclidean distance model yang 

merujuk pada kemiripan persepsi citra elemen kawasan. Proses analisis akan dilakukan secara 

independen berdasarkan masing – masing kawasan. Karena jenis aktivitas yang dilakukan 

pada masing – masing kawasan berbeda.  

5.7.1 Pembentuk Citra Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka  

Pembentuk citra didasari oleh parameter citra kawasan yang dikaitkan dengan 

aktivitas pengguna jalur pedestrian sesuai waktu observasi peneliti. Terbentuknya beberapa 

jenis aktivitas merupakan aktivitas – aktivitas yang umumnya dilakukan di jalur pedestrian, 

jenis aktivitas yang didapatkan tidak terlalu beragam antara pagi hingga sore hari.  

Tabel 5. 54 Case Processing Summary Jenis Aktivitas Kawasan Alun – Alun Merdeka 
Case Processing Summarya 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

25 100.0% 0 0.0% 25 100.0% 

a.  Euclidean Distance used 

Output pertama yang diperoleh dari SPSS yaitu case processing summary dengan 

hasil yang ditunjukkan bahwa jumlah data dari 25 input data tersebut tidak ada yang hilang 

atau 0%. Proses dapat dilakukan kembali ke tahap analisis data selanjutnya, yaitu melihat 

nilai pada iteration history. Proses iterasi dalam analisis MDS perlu dilakukan untuk melihat 

perhitungan secara berulang dan menghasilkan stress yang semakin kecil. Diperoleh nilai 

iterasi sebagai berikut:  
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Tabel 5. 55 Iterasi S-Stress Value Jenis Aktivitas Kawasan Alun – Alun Merdeka 
Iterasi S-Stress Perubahan Nilai S-Stress 

1 0,11158  

2 0,08816 0,02342 

3 0,08097 0,00719 

4 0,07729 0,00368 

5 0,07559 0,00170 

6 0,07474 0,00084 

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi proses iterasi sebanyak 

enam kali, dengan perubahan nilai s-stress yang semakin mengecil. Proses iterasi dihentikan 

pada pengulangan perhitugan ke enam, karena penambahan nilai S-Stress yang terakhir 

<0,001. Selanjutnya melakukan uji validitas dan reabilitas data dengan melihat nilai STRESS 

dan RSQ. Stress value digunakan untuk mengukur proporsi keragaman skala optimal yang 

tidak diproses hitung pada MDS. Hasil diperoleh bahwa nilai STRESS sebesar 0,08109 atau 

8% dan masuk pada kategori nilai goodness of fit baik. Ketentuan nilai stress proses MDS 

apabila nilai mendekati 0, nilai tersebut semakin sempurna tingkat kesesuaian dari peta 

persepsi terhadap data. Selanjutnya untuk uji reliabilitas dilihat pada nilai RSQ dengan tujuan 

untuk mengukur konsistensi model MDS terhadap data yang sedang diinput. Untuk nilai RSQ 

diperoleh sebesar 0,96574 atau 96% yang artinya apabila nilai lebih dari 60% menunjukkan 

hasil semakin baik , untuk ukuran kedekatan yang terjadi antar aktivitas dapat dijelaskan pada 

posisi masing – masing aktivitas pada kuadran perceptual map yang diperoleh. 

Tabel 5. 56 Kruskal’s Stress Value Jenis Aktivitas Kawasan Alun – Alun Merdeka 

Nilai Stress Kruskal’s untuk Matriks 

STRESS = 0,08109 RSQ = 0,96574 

Setelah mengetahui bahwa uji validitas dan uji reabilitas data sesuai dengan 

ketentuan, selanjutnya melihat Stimulus Coordinates yang berisi 11 objek (jenis aktivitas) 

pada ruang 2 dimensi. Sesuai dengan hasil stimulus coordinates selanjutnya dapat 

menggambar posisi dari masing – masing objek.  

Tabel 5. 57 Stimulus Coordinates Jenis Aktivitas Pada Kawasan Alun – Alun Merdeka 

Stimulus Number Stimulus Name Dimension 1 Dimension 2 

1 Belajar -0,5532 -0,6889 

2 Berdiskusi 0,9470 -0,8782 

3 Berfoto – foto -1,6529 0,5658 

4 Berjualan -0,9772 -0,5275 

5 Bermain -1,4508 0,0155 

6 Duduk 0,5108 -1,0620 

7 Hanya Sekedar Lewat 1,3322 0,7709 

8 Jalan – Jalan -0,0680 0,3734 

9 Menikmati Pemandangan -1,5688 0,5558 

10 Menunggu Angkutan Umum 1,6664 0,5723 

11 Olahraga 1,8146 0,3029 
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Berdasarkan pada tabel tersebut, nilai – nilai yang terlihat pada dimensi menunjukkan 

bahwa tingkat kedekatan posisi pada setiap jenis aktivitas dilihat dari angka. Untuk 

memperjelas hasil nilai dimensi tersebut dapat dilihat peta posisi dari setiap jenis aktivitas 

dengan konfigurasi seperti berikut: 

 
Gambar 5. 42 Peta Posisi Aktivitas Pada Kawasan Alun – Alun Merdeka 

Konfigurasi akhir dari kedekatan posisi jenis aktivitas berdasarkan pada data penilaian 

persepsi citra kawasan yang diberikan responden pengguna jalur pedestrian berupa 

perceptual map yang diperoleh dari proses SPSS 25. Posisi tersebut menunjukkan posisi 

aktivitas terhadap aktivitas lainnya. Berdasar peta posisi tersebut diketahui jarak yang 

menunjukkan tingkat kemiripan hasil persepsi antar jenis aktivitas. Berdasarkan pada 

penentuan posisi aktivitas pada setiap kuadran gambar tersebut, dapat dikelompokkan 

hasilnya sebagai berikut: 

Kuadran atau Kelompok I : Hanya sekedar lewat, menunggu angkutan umum dan olahraga; 

Kuadran atau Kelompok II  : Jalan – jalan, menikmati pemandangan, foto – foto, bermain; 

Kuadran atau Kelompok III  : Berjualan, belajar; 

Kuadran atau Kelompok IV  : Berdiskusi, duduk.  

Sesuai dengan pengelompokan hasil kuadran tersebut mengindikasikan adanya suatu 

kemiripan penilaian atau hasil persepsi terhadap citra elemen kawasan. Tujuan utama untuk 

mengetahui hasil kemiripan persepsi citra dilakukan dengan melihat kedekatan posisi pada 

setiap jenis aktivitas yang dilakukan pemberi persepsi di lokasi penelitian.  
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Kelompok satu terdiri atas aktivitas hanya sekedar lewat; menunggu angkutan umum 

dan olahraga. Ketiga jenis aktivitas tersebut dipersepsikan mirip dalam memberikan penilaian 

persepsi. Kemiripan ini dapat dilihat dari jenis dari aktivitas itu sendiri, orang – orang yang 

melakukan ketiga jenis aktivitas tersebut cenderung orang – orang yang memiliki tujuan 

khusus dengan melakukan pemusatan pikiran untuk tujuan utama menggunakan jalur 

pedestrian sebagai perantara menuju titik lokasi tertentu serta tidak berkeinginan untuk 

memperhatikan kawasan. 

Kelompok dua terdiri atas aktivitas jalan – jalan, menikmati pemandangan, foto – foto 

serta bermain. Keempat jenis aktivitas tersebut memiliki penilaian citra elemen kawasan yang 

sama pada beberapa kriteria. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh jenis aktivitas yang 

dilakukan ketika sedang diminta peneliti memberikan persepsinya menilai citra elemen 

kawasan. Aktivitas – aktivitas tersebut memiliki intensitas ketertarikan terhadap lokasi yang 

sedang didatangi saat itu. Orang – orang yang beraktivitas tersebut terdorong untuk 

menikmati visual kawasan dengan cara menikmati yang berbeda – beda didasari oleh 

kenyamanan suasana kawasan. Ketertarikan tersebut yang menyebabkan keempat jenis 

aktivitas berkumpul pada kelompok atau kuadran yang sama.  

Kelompok tiga terdiri atas aktivitas berjualan dan belajar, kedua aktivitas tersebut 

dipersepsikan mirip dalam memberikan penilaian citra dari suatu elemen kawasan. Kemiripan 

ini dapat dilihat dari tujuan utama mereka beraktivitas di jalur pedestrian. Berdasar jenis 

aktivitasnya, mereka memiliki kemiripan dari pemilihan titik lokasi mereka untuk melakukan 

aktivitas. Mereka cenderung memilih titik lokasi yang ramai dikunjungi oleh banyak orang 

untuk melakukan aktivitasnya.  

Kelompok empat terdiri atas aktivitas berdiskusi dan duduk, kedua jenis aktivitas ini 

dipersepsikan memiliki kemiripan juga dalam menilai citra kawasan. Hal ini dilihat dari jenis 

aktivitasnya yang cenderung memiliki durasi waktu beraktivitas cukup lama apabila dilihat 

dari tujuan aktivitas mereka serta memiliki tingkat sentralisasi berfikir lebih tinggi ketika 

memberikan penilaian citra kawasan dibandingkan jenis aktivitas lainnya. Menimbulkan 

terjadinya pengelompokan kedua jenis aktivitas tersebut pada kuadran dan posisi kedekatan 

yang baik. Kekonsistenan responden dalam memberikan persepsi citra elemen kawasan 

menunjukkan adanya kemiripan pada jenis aktivitas dapat dilihat pada grafik Scatterplot of 

Linear Fit berikut. 
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Gambar 5. 43 Konsistensi Jawaban Responden Pada Penilaian Citra Elemen Kawasan Alun – Alun 

Merdeka 

Berdasarkan pada grafik tersebut menunjukkan adanya pola garis lurus menuju ke kanan atas 

yang artinya membuktikan bahwa antar responden terdapat suatu konsistensi dalam menilai 

citra elemen kawasan dan menyebabkan kedekatan posisi jenis aktivitas.    

5.7.2 Kemiripan Kriteria Citra Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka Berdasar 

Jenis Aktivitas  

Untuk mengetahui kemiripan kriteria citra elemen dilakukan dengan melihat apakah 

persepsi dari jenis – jenis aktivitas yang dilakukan responden pada jalur pedestrian memiliki 

kesamaan atau kemiripan. Untuk membuktikan bahwa aktivitas yang berbeda akan 

menunjukkan adanya perbedaan juga dalam menilai citra elemen kawasan, dilakukan proses 

analisis ini dengan proses dan tahapan yang sama seperti melihat kedekatan posisi dari jenis 

aktivitas. Data yang diinput merupakan data yang masuk pada kuadran I, kuadran II, kuadran 

III hingga kuadran IV yang dilakukan secara terpisah berdasarkan jenis aktivitas pada masing 

– masing aktivitas.  

       Tabel 5. 58 Ilustrasi Data Input MDS Kemiripan Kriteria 
Kriteria A1 A2 A3 dst 

Hanya sekedar lewat      

Menunggu angkutan umum     

Olahraga     

Tabel tersebut merupakan contoh bentuk matriks yang dimasukkan pada data view SPSS 

25 sebelum dilakukan proses analisis MDS, karena kemiripan yang ingin dilihat adalah 

kriteria atau indikator citra elemen kawasan Alun – Alun Merdeka.  
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A. Kemiripan Persepsi Citra Kuadran I Kawasan Alun – Alun Merdeka 

Penilaian kemiripan dilakukan pada kuadran I yang terdiri atas aktivitas hanya 

sekedar lewat, menunggu angkutan umum dan olahraga. Ketiga jenis aktivitas tersebut 

berperan sebagai kolom data input, sedangkan kriteria citra elemen sebagai baris data 

input sesuai pada tabel 5.53 pada pembahasan sebelumnya.  

Tabel 5. 59 Case Processing Summary Kriteria Citra Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka 

(Kelompok I) 
Case Processing Summarya 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

3 100.0% 0 0.0% 3 100.0% 

a.  Euclidean Distance used 

Sama seperti pada proses awal, bahwa case processing summary menunjukkan bahwa 

dari 3 input data tersebut tidak ada yang hilang atau 0% dan proses dilanjutkan pada 

iteration history. Perubahan nilai s-stress akan dihentikan apabila selisih dengan iterasi 

sebelumnya kurang dari < 0,001. 

Tabel 5. 60 Iterasi S-Stress Value Kawasan Alun – Alun Merdeka  

(Kelompok I) 
Iterasi S-Stress Perubahan Nilai S-Stress 

1 0,06765  

2 0,03947 0,02818 

3 0,02408 0,01540 

4 0,01766 0,00642 

5 0,01456 0,00310 

6 0,01257 0,00198 

7 0,01113 0,00144 

8 0,01004 0,00109 

9 0,00919 0,00084 

Selanjutnya melakukan uji validitas yang dapat dilihat pada S-STRESS value dan 

reabilitas data yang dapat dilihat pada RSQ value. Hasil menunjukkan bahwa stress data 

sebesar 0,01111 atau 1% (nilai goodness of fit kategori sempurna) sedangkan untuk RSQ 

sebesar 0,99955 atau 99%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil stress nilai 

mendekati sempurna sedangkan nilai RSQ semakin besar semakin baik.  

Tabel 5. 61 Kruskal’s Stress Value Kriteria Citra Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka  

(Kelompok I) 
Nilai Stress Kruskal’s untuk Matriks 

STRESS = 0,01111 RSQ = 0,99955 

Setelah melakukan uji – uji tersebut, selanjutnya melihat nilai stimulus coordinate 

yang berguna untuk melihat proses identifikasi kriteria – kriteria yang menimbulkan 

adanya kedekatan posisi jenis aktivitas setiap kuadran. Dimensi 1 sebagai X dan dimensi 
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2 sebagai Y dengan angka – angka koordinat berikut menunjukkan letak masing – masing 

indikator di dalam kuadran.  

Tabel 5. 62 Stimulus Coordinates Kriteria Citra Elemen Berdasar Jenis Aktivitas di Kawasan Alun – 

Alun Merdeka (Kelompok I)  
Stimulus 

Number 

Stimulus Name Dimension 1 Dimension 2 

1 A1 1,4727 -0,5945 

2 A2 1,4727 -0,5945 

3 A3 1,4727 -0,5945 

4 B1 1,8951 -0,1181 

5 B2 1,8951 -0,1181 

6 B3 1,8951 -0,1181 

7 C1 0,7099 -0,0939 

8 C2 0,7099 -0,093 

9 D1 -1,1736 0,5503 

10 D2 -1,1736 0,5503 

11 D3 -1,1736 0,5503 

12 E1 -0,8369 -0,4803 

13 E2 -0,8369 -0,4803 

14 E3 -0,8369 -0,4803 

15 F1 -1,5966 0,0429 

16 F2 -1,5966 0,0429 

17 G1 0,7565 0,8017 

18 G2 0,7565 0,8017 

19 G3 0,7565 0,8017 

20 H1 -1,5953 0,0506 

21 H2 -1,5953 0,0506 

22 H3 -1,5953 0,0506 

23 H4 -1,5953 0,0506 

24 I1 1,8947 -0,1185 

25 J1 -0,0815 -0,4589 

 

Selanjutnya melihat optimally scaled data yang merupakan euclidean distance data 

yang telah dilakukan optimalisasi, sekaligus berfungsi untuk melihat kedekatan jarak 

antar masing – masing indikator sesuai dengan jenis aktivitas yang masuk dalam kuadran 

I. Hasil tersebut nantinya akan di rangking sesuai dengan tingkatan hasil nilai matriks dari 

yang paling kecil sebagai peringkat 1 hingga nilai paling besar sebagai peringkat terakhir.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut. 
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      Gambar 5. 44 Hasil Output Optimally Scaled Data  SPSS  untuk Kuadran I Kawasan Alun 

– Alun Merdeka 

Berdasar pada output tersebut, kemudian peneliti melakukan perangkingan hasil 

tersebut untuk memudahkan peneliti menentukan indikator – indikator yang mirip dari 

ketiga jenis aktivitas di kuadran I tersebut. Berikut merupakan tabel rangking matriks n x 

n dari indikator tersebut yang dilakukan secara manual oleh peneliti. 
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Tabel 5. 63 Perankingan Nilai Optimally Scaled Data 

  
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1 F2 G1 G2 G3 H1 H2 H3 H4 I1 J1 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A1 1 0                                                 

A2 2 0 0                                               

A3 3 0 0 0                                             

B1 4 2 2 2 0                                           

B2 5 2 2 2 0 0                                         

B3 6 2 2 2 0 0 0                                       

C1 7 3 3 3 4 4 4 0                                     

C2 8 3 3 3 4 4 4 0 0                                   

D1 9 12 12 12 13 13 13 7 7 0                                 

D2 10 12 12 12 13 13 13 7 7 0 0                               

D3 11 12 12 12 13 13 13 7 7 0 0 0                             

E1 12 9 9 9 11 11 11 6 6 4 4 4 0                           

E2 13 9 9 9 11 11 11 6 6 4 4 4 0 0                         

E3 14 9 9 9 11 11 11 6 6 4 4 4 0 0 0                       

F1 15 13 13 13 14 14 14 9 9 2 2 2 3 3 3 0                     

F2 16 13 13 13 14 14 14 9 9 2 2 2 3 3 3 0 0                   

G1 17 6 6 6 5 5 5 3 3 7 7 7 8 8 8 10 10 0                 

G2 18 6 6 6 5 5 5 3 3 7 7 7 8 8 8 10 10 0 0               

G3 19 6 6 6 5 5 5 3 3 7 7 7 8 8 8 10 10 0 0 0             

H1 20 13 13 13 14 14 14 9 9 2 2 2 3 3 3 1 1 10 10 10 0           

H2 21 13 13 13 14 14 14 9 9 2 2 2 3 3 3 1 1 10 10 10 0 0         

H3 22 13 13 13 14 14 14 9 9 2 2 2 3 3 3 1 1 10 10 10 0 0 0       

H4 23 13 13 13 14 14 14 9 9 2 2 2 3 3 3 1 1 10 10 10 0 0 0 0     

I1 24 2 2 2 1 1 1 4 4 13 13 13 11 11 11 14 14 5 5 5 14 14 14 14 0   

J1 25 6 6 6 7 7 7 3 3 5 5 5 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 0 
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 Perangkingan matriks n x n tersebut menunjukkan bahwa terdapat indikator yang 

memiliki jarak kedekatan paling kecil dibandingkan dengan indikator lainnya. Kedekatan 

tersebut menunjukkan kemiripan hasil persepsi jenis aktivitas pada kelompok I. Untuk 

memperjelas kemiripan tersebut dilihat pada derived stimulus configuration hasil SPSS.  

 
Gambar 5. 45 Kuadran Kemiripan Persepsi Jenis Aktivitas Kuadran I terhadap Indikator Kawasan 

Alun – Alun Merdeka 

Berdasarkan pada kuadran tersebut, dapat disimpulkan indikator yang memiliki 

kedekatan paling kecil satu sama lain terdapat dua paramter dan 10 indikator yang akan 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Kedekatan posisi/ proximitas (F) 

- Kedekatan jarak antar objek (F1) 

- Kedekatan objek dengan karakteristik fisik sama (F2)  

2. Kontinuitas (H) 

- Fungsi objek pada sisi jalur (H1) 

- Kontinuitas vegetasi (H2) 

- Kontinuitas jalur (H3) 

- Kontinuitas arah objek (H4) 

3. Ketertutupan/ Closure (I) 

- Posisi objek (I1) 

4. Nilai Kesejarahan (B) 

- Mudah diingat (B1) 

- Keunikan (B2) 

- Pembeda objek (B3) 
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Dapat diinterpretasikan bahwa aktivitas hanya sekedar lewat, menunggu angkutan 

umum serta olahraga di Kawasan Alun – Alun Merdeka memiliki kemiripan kriteria 

persepsi untuk citra elemen kawasan, berupa: (1) Kedekatan posisi karena mereka 

menganggap jarak yang dekat memberikan efisiensi waktu beraktivitas terutama bagi 

yang sedang menunggu angkutan umum dan sekedar lewat, namun untuk yang 

berolahraga menganggap kedekatan posisi memudahkan pemilihan rute berolahraga 

selain itu kedekatan posisi objek memudahkan perpindahan jenis aktivitas, apabila jarak 

objek semakin dekat dengan objek lainnya secara tidak langsung akan menarik keinginan 

orang untuk melakukan aktivitas di sekitarnya dan citra elemen kawasan akan semakin 

kuat dilihat dari kedekatan tersebut tentunya didukung juga dengan kemiripan fisik objek 

membuat visual kawasan membentuk satu kesatuan; (2) Kontinuitas jalur serta objek 

terhadap objek lain yang saling berjajar di jalur jalan memudahkan responden dengan 

aktivitas menunggu angkutan umum dalam menjangkau kendaraan, bagi orang yang 

sekedar lewat melihat kesinambungan tersebut dapat memudahkan dalam melakukan 

perpindahan atau penyebrangan menuju lokasi lain, sedangkan untuk yang berolahraga 

kontinuitas dianggap penting untuk rute berolahraga karena jauh dari hambatan. Aspek 

kemudahan tersebut yang menjadikan adanya kemiripan ketiga jenis aktivitas dalam 

berpersepsi. Vegetasi jalan yang memanjang mengikuti jalur jalan membentuk 

kesinambungan pola untuk menciptakan keindahan visual dan kawasan terlihat semakin 

teduh, hal ini menjadi ketertarikan orang untuk memilih beraktivitas di sekitar kawasan. 

Selain itu kontinuitas objek dapat digunakan sebagai penanda informasi dan pembatas 

fisik terhadap kawasan lain; (3) Ketertutupan yang dimiliki suatu objek merupakan 

kemiripan atas aspek yang tidak terlalu berpengaruh dalam memperkuat citra elemen 

kawasan menurut responden dengan aktivitas tersebut; (4) Nilai sejarah juga tidak 

dianggap memiliki pengaruh besar dalam memperkuat citra elemen karena tidak semua 

orang mengetahui tentang sejarah objek, mulai dari keaslian bahan bangunan hingga jenis 

penggunaan lahannya.  

 Kemiripan hasil persepsi citra elemen kawasan tersebut menunjukkan bahwa tidak 

semua penilaian mengarah pada hal – hal yang dapat memperkuat citra, namun kemiripan 

juga terbentuk atas kesepahaman berfikir terhadap sesuatu yang tidak dianggap mampu 

memperkuat citra.  
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B. Kemiripan Persepsi Citra Kuadran II Kawasan Alun – Alun Merdeka  

Pada kelompok II dilakukan proses yang sama seperti tahap MDS sebelumnya, 

pertama melihat case processing summary pada tabel berikut: 

Tabel 5. 64 Case Processing Summary Kriteria Citra Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka 

(Kelompok II) 
Case Processing Summarya 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

4 100.0% 0 0.0% 4 100.0% 

a.  Euclidean Distance used 

Sama seperti pada proses awal, bahwa case processing summary menunjukkan bahwa 

dari 4 input data tersebut tidak ada yang hilang atau 0% dan proses dilanjutkan pada 

iteration history pada tabel berikut.  

Tabel 5. 65 Iterasi S-Stress Value Kawasan Alun – Alun Merdeka  

(Kelompok II) 
Iterasi S-Stress Perubahan Nilai S-Stress 

1 0,20089  

2 0,11193 0,08896 

3 0,09338 0,01855 

4 0,08708 0,00630 

5 0,08298 0,00410 

6 0,07994 0,00304 

7 0,07764 0,00230 

8 0,07589 0,00175 

9 0,07457 0,00132 

10 0,07357 0,00100 

Penambahan nilai stress dihentikan pada proses iterasi ke 10 karena selisih dengan 

iterasi sebelumnya kurang dari < 0,001. Selanjutnya melakukan proses uji validitas dan 

uji realibilitas yang dapat dilihat bahwa nilai STRESS yaitu 0,06694 atau 6% dan masuk 

dalam goodness of fit kategori baik sedangkank untuk nilai RSQ diperoleh sebesar 

0,97985 atau 975%.  

Tabel 5. 66 Kruskal’s Stress Value Kriteria Citra Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka  

(Kelompok II) 
Nilai Stress Kruskal’s untuk Matriks 

STRESS = 0,06694 RSQ = 0,97985 

Tabel koordinat stimulus menunjukkan posisi setiap indikator berdasarkan dimensi, 

dimana dimensi 1 sebagai X dan dimensi 2 sebagai Y. Hasil tabel tersebut memudahkan 

proses identifikasi letak pasti dari setiap indikator.  

Tabel 5. 67 Stimulus Coordinates Kriteria Citra Elemen Berdasar Jenis Aktivitas di Kawasan Alun – 

Alun Merdeka (Kelompok II)  
Stimulus 

Number 

Stimulus Name Dimension 1 Dimension 2 

1 A1 1,5323 -0,2485 
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Stimulus 

Number 

Stimulus Name Dimension 1 Dimension 2 

2 A2 1,5323 -0,2485 

3 A3 1,5323 -0,2485 

4 B1 0,5280 -0,6488 

5 B2 0,5280 -0,6488 

6 B3 0,5280 -0,6488 

7 C1 1,9156 -0,2943 

8 C2 1,9156 -0,2943 

9 D1 -1,8699 -0,0144 

10 D2 -1,8699 -0,0144 

11 D3 -1,8699 -0,0144 

12 E1 -1,2612 0,0216 

13 E2 -1.2612 0,0216 

14 E3 -1,2612 0,0216 

15 F1 0,6565 1,3087 

16 F2 0,6565 1,3087 

17 G1 -0,8645 -0,9680 

18 G2 -0,8645 -0,9680 

19 G3 -0,8645 -0,9680 

20 H1 -0,0067 0,7014 

21 H2 -0,0067 0,7014 

22 H3 -0,0067 0,7014 

23 H4 -0,0067 0,7014 

24 I1 -1,3934 0,5068 

25 J1 2,0818 0,2331 

 

Selanjutnya untuk mengetahui jarak kedekatan indikator dapat dilihat pada optimally 

scaled data, dari data tersebut dapat dilihat jarak antar indikator dan kita dapat 

mengetahui angka terkecil menunjukkan bahwa kedekatan atau kemiripan semakin baik 

dan sebaliknya.  
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Gambar 5. 46 Hasil Output Optimally Scaled Data  SPSS  untuk Kuadran II Kawasan Alun – Alun 

Merdeka 

 Berdasarkan pada nilai – nilai tersebut, peneliti melakukan perangkingan. Prosesnya 

sama seperti yang tertulis di tabel perangkingan kuadran I, hanya nilainya saja yang 

disesuaikan kembali. Lebih jelasnya hasil akhir kemiripannya dapat dibaca pada derived 

simulus configuration.  

 
Gambar 5. 47 Kuadran Kemiripan Persepsi Jenis Aktivitas Kuadran II terhadap Indikator Kawasan 

Alun – Alun Merdeka 

 

Hasil dari kuadran tersebut menunjukkan kedekatan antar indikator yang masuk 

dalam peringkat 1 ditandai dengan lingkaran warna merah. Indikator tersebut memiliki 
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jarak paling dekat dibandingkan kedekatan antar indikator lainnya. Diketahui bahwa 

terdapat tiga parameter dengan jumlah indikator 6 yang penjelasannya akan diuraikan 

pada pembahasan berikut.  

1. Ciri Khas (A) 

- Pembeda objek (A1) 

- Mudah diingat (A2) 

- Ketertarikan objek (A3) 

2. Nilai Keunikan (C) 

- Ketertarikan objek (C1) 

- Mudah diingat (C2) 

3. Bentuk dan Latar (J) 

- Integritas (karakter kuat) objek (J1) 

Dapat diinterpretasikan bahwa jenis aktivitas jalan – jalan, menikmati pemandangan, 

foto – foto serta bermain memiliki kemiripan persepsi yang dapat memperkuat citra 

elemen kawasan seperti: (1) Ciri khas yang dimiliki suatu objek sangat mempengaruhi 

objek mudah untuk dikenal sebagai bentuk pembeda dengan objek lainnya, objek terletak 

pada tempat yang mudah dilihat dari banyak sisi juga mudah untuk diingat. Ciri khas 

tersebut mampu meningkatkan ketertarikan orang untuk menikmati pemandangan; jalan – 

jalan; berfoto hingga bermain; (2) Nilai keunikan objek merupakan indikator utama yang 

dapat memperkuat citra karena objek yang memiliki keunikan dapat menambah daya tarik 

membuat mudah dikenal dan banyak dikunjungi. Responden mampu memanfaatkan objek 

untuk menunjang aktivitas yang sedang dilakukan tersebut; (3) Bentuk dan latar objek 

yang ditandai dengan visual yang kontras menjadi pilihan tempat bermain karena ada hal 

– hal yang membuat mereka untuk menyukai objek dari perbedaan menonjol tersebut, 

bagi mereka yang berfoto – foto melihat kontras tersebut sebagai objek menarik untuk 

diabadikan, sedangkan untuk yang jalan – jalan dan menikmati pemandangan dapat 

merasakan kenyamanan dari objek yang ramai dikunjungi atas kekuatan karakter objek.  

C. Kemiripan Persepsi Citra Kuadran III Kawasan Alun – Alun Merdeka  

 Melihat kemiripan persepsi selanjutnya pada kuadran atau kelompok III, dengan tahap 

dan proses analisisnya sama seperti sebelumnya namun karena hasil yang diperoleh tiap 

kelompok berbeda oleh karena itu perlu diperlihatkan hasil proses dari SPSSnya. Utuk 

yang pertama, melihat case processing summary yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 

berikut.  
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Tabel 5. 68 Case Processing Summary Kriteria Citra Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka 

(Kelompok III) 
Case Processing Summarya 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

2 100.0% 0 0.0% 2 100.0% 

a.  Euclidean Distance used 

Cara untuk membaca tabel sama seperti sebelumnya yang ada pada kuadran I dan 

kuadran II. Data yang di proses di MDS kelompok III tidak ada yang hilang sehinga dapat 

dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu melihat hasil iterasi nilai s-stress agar 

memperoleh s-stress value sekecil mungkin.  

Tabel 5. 69 Iterasi S-Stress Value Kawasan Alun – Alun Merdeka  

(Kelompok III) 
Iterasi S-Stress Perubahan Nilai S-Stress 

1 0,13500  

2 0,05498 0,08002 

3 0,02831 0,02667 

4 0,02175 0,00656 

5 0,01880 0,00295 

6 0,01655 0,00225 

7 0,01466 0,00189 

8 0,01304 0,00162 

9 0,01164 0,00140 

10 0,01042 0,00122 

11 0,00936 0,00107 

12 0,00842 0,00094 

  Perubahan nilai s-stress pada iterasi ke 12 menunjukkan nilai <0,001 dan proses 

iterasi tidak dilanjutkan. Menggunakan analisis MDS mengharuskan peneliti melakukan 

uji validitas (melihat nilai s-stress) dan uji reabilitas (melihat nilai RSQ) pada hasil proses 

data di SPSS 25. Output SPSS menunjukkan nilai STRESS 0,00871 atau 0,8% (masuk 

dalam kategori sempurna) dan nilai RSQ sebesar 0,99969 atau 99% (masuk dalam 

kategori baik.  

Tabel 5. 70 Kruskal’s Stress Value Kriteria Citra Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka  

(Kelompok III) 
Nilai Stress Kruskal’s untuk Matriks 

STRESS = 0,00871 RSQ = 0,99969 

Proses selanjutnya membaca hasil tabel stimulus coordinate yang menunjukkan koordinat 

masing – masing indikator yang nantinya akan digambarkan dalam perceptual map. 

Dimensi 1 merupakan kuadran x dan dimensi 2 merupakan kuadran y.  
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Tabel 5. 71 Stimulus Coordinates Kriteria Citra Elemen Berdasar Jenis Aktivitas di Kawasan Alun – 

Alun Merdeka (Kelompok III)  
Stimulus 

Number 

Stimulus Name Dimension 1 Dimension 2 

1 A1 1,2503 -0,2623 

2 A2 1,2503 -0,2623 

3 A3 1,2503 -0,2623 

4 B1 -1,1679 1,0437 

5 B2 -1,1679 1,0437 

6 B3 -1,1679 1,0437 

7 C1 1,2500 -0,2596 

8 C2 1,2500 -0,2596 

9 D1 -1,8633 0,4058 

10 D2 -1,8633 0,4058 

11 D3 -1,8633 0,4058 

12 E1 -1,2201 -0,1763 

13 E2 -1,2201 -0,1763 

14 E3 -1,2201 -0,1763 

15 F1 1,2876 0,9542 

16 F2 1,9330 0,2729 

17 G1 -0,6052 -0,7818 

18 G2 -0,6052 -0,7818 

19 G3 -0,6052 -0,7818 

20 H1 0,0208 -0,1524 

21 H2 0,5955 -0,8154 

22 H3 0,0208 -0,1526 

23 H4 0,5955 -0,8155 

24 I1 1,9327 0,2703 

25 J1 1,9327 0,2703 
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Gambar 5. 48 Hasil Output Optimally Scaled Data  SPSS  untuk Kuadran III Kawasan Alun – 

Alun Merdeka 

Output optimally scaled data digunakan untuk melihat jarak antar indikator dlam 

matriks tersebut. Nilai jarak yang semakin kecil menunjukkan bahwa kedekatan posisi 

semakin dekat, dapat mewakili kemiripan hasil persepsi dari pengguna jalur pedestrian 

khususnya pada aktivitas berjualan dan belajar. Setelah peneliti melihat optimally scaled 

data selanjutnya melakukan perangkingan jarak hingga terpilih indikator yang masuk 

dalam peringkat 1 (memiliki jarak paling dekat). Hasil kedekatan tersebut digambarkan 

pada kuadran derived stimulus configuration berikut. 

 
Gambar 5. 49 Kuadran Kemiripan Persepsi Jenis Aktivitas Kuadran III terhadap Indikator Kawasan 

Alun – Alun Merdeka 
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Berdasarkan kuadran kedekatan posisi indikator yang juga merupakan kemiripan hasil 

persepsi jenis aktivitas pada kuadran III diperoleh empat parameter dengan jumlah 

delapan indikator yang akan diuraikan sebagai berikut. 

1. Ketertutupan (I) 

- Posisi objek (I1) 

2. Bentuk dan Latar (J) 

- Integritas (karakter kuat) objek (J1) 

3. Kedekatan Posisi (F) 

- Kemiripan karakteristik fisik objek (F2) 

4. Ciri Khas (A) 

- Pembeda objek (A1) 

- Mudah diingat (A2) 

- Ketertarikan objek (A3) 

5. Nilai Keunikan (C) 

- Ketertarikan objek (C1) 

- Mudah diingat (C2) 

Dapat diinterpretasikan bahwa aktivitas berjualan dan belajar memiliki kemiripan 

persepsi untuk citra elemen kawasan berupa: (1) Ketertutupan, karena aktivitas berjualan 

membutuhkan titik – titik lokasi yang banyak didatangi orang, salah satunya objek yang 

didalamnya terdapat sekumpulan kegiatan akan menguntungkan bagi penjual dalam 

melakukan aktivitasnya sedangkan untuk orang yang beraktivitas belajar merasa bahwa 

ada kertetarikan tertentu mengapa banyak orang berkumpul di satu lokasi dan 

kenyamanan untuk belajar bertambah karena banyak orang beraktivitas; (2) Bentuk dan 

Latar mampu memperkuat elemen citra menurut persepsi responden dengan jenis 

aktivitas tersebut karena adanya kontras dari suatu objek yang menonjol akan menambah 

minat dan ketertarikan orang untuk berkunjung dapat memberikan keuntungan bagi 

penjual, sedangkan untuk pelaku aktivitas belajar dapat mempelajari lebih dalam terkait 

kontras latar dari suatu objek tersebut; (3) Kemiripan karakteristik objek dapat 

mendatangkan banyak orang berkunjung ataupun menyebabkan adanya integrasi antar 

guna lahan yang mendorong semakin banyaknya aktivitas yang dilakukan di sekitar 

kawasan tersebut dengan terjadinya peningkatan orang berkunjung akan memberikan 

keuntungan bagi penjual; (4) Ciri khas suatu objek menunjukkan adanya pembeda dengan 

objek lain, semakin terlihat ciri suatu objek semakin menambah ketertarikan orang 

mengunjungi dan membuat objek banyak dikenal,  oleh karena itu dapat memperkuat 
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elemen kawasan dari ketertarikan tersebut, selain itu ciri khas yang dimiliki objek mudah 

untuk dipelajari secara bertema perbedaannya bagi pelaku aktivitas belajar. Semakin 

berbeda suatu objek, mampu merekam memori seseorang untuk mengingat objek 

tersebut; (5) Nilai keunikan juga dianggap mewakili pentingnya untuk menciptakan suatu 

citra elemen kawasan bagi orang yang berjualan ataupun belajar karena semakin berbeda 

objek tersebut semakin dapat menarik pengunjung untuk memanfaatkan objek tersebut 

dan semakin banyak momen yang diciptakan pada objek dan menjadikan hal tersebut 

sebagai salah satu cara untuk mudah mengingat objek. 

D. Kemiripan Persepsi Citra Kuadran IV Kawasan Alun – Alun Merdeka  

 Kemiripan persepsi selanjutnya dilihat dari jenis aktivitas yang masuk dalam kuadran 

IV atau kelompok IV. Aktivitas tersebut memungkinkan pemberian nilai persepsi citra 

yang sama meskipun ada yang melihat dari aspek – aspek yang memberikan keuntungan 

bagi mereka yang melakukan aktivitas berbeda atau hanya sekedar kebetulan memiliki 

pemikiran yang sama meskipun aktivitas yang dilakukan berbeda dengan cara pandang 

tingkat kepentingan yang berbeda juga. Tahap pertama melihat akurasi data pada tabel – 

tabel berikut. 

Tabel 5. 72 Case Processing Summary Kriteria Citra Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka 

(Kelompok IV) 
Case Processing Summarya 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

2 100.0% 0 0.0% 2 100.0% 

a.  Euclidean Distance used 

Sama seperti pada pembahasan sebelumnya untuk cara membaca hasil case processing 

summary bahwa kedua data jenis aktivitas di proses tanpa ada data yang hilang. 

Selanjutnya melihat nilai dari iteration history, pengulangan nilai s-stress dilakukan 

hingga proses ke 8 karena perubahan nilai yang < 0,001. Untuk hasil iterasi dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 5. 73 Iterasi S-Stress Value Kawasan Alun – Alun Merdeka  

(Kelompok IV) 
Iterasi S-Stress Perubahan Nilai S-Stress 

1 0,11695  

2 0,05464 0,06230 

3 0,02806 0,2658 

4 0,01693 0,01113 

5 0,01144 0,00549 

6 0,00856 0,00287 

7 0,00705 0,00152 

8 0,00623 0,00082 
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Nilai stress yang dimaksud tersebut merupakan nilai fit terhadap hasil, dimana semakin 

kecil nilai stress hasil semakin baik atau mendekati sempurna. Pada proses SPSS kali ini 

diperoleh nilai stress sebesar 0,00706 atau diprosentasekan 0,7% dan masuk dalam 

kategori sempurna karena memiliki nilai <2,5, sedangkan untuk nilai RSQ diperoleh 

sebesar 0,99982 atau 99% yang artinya kedekatan data terhadap map terbilang baik.  

Tabel 5. 74 Kruskal’s Stress Value Kriteria Citra Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka  

(Kelompok IV) 
Nilai Stress Kruskal’s untuk Matriks 

STRESS = 0,00706 RSQ = 0,99982 

Tabel dibawah ini merupakan stimulus coordinate antar dimensi yang digunakan peneliti 

untuk melihat koordinat masing – masing indikator yang nantinya akan tergambarkan 

dalam perceptual map.  

Tabel 5. 75 Stimulus Coordinates Kriteria Citra Elemen Berdasar Jenis Aktivitas di Kawasan Alun – 

Alun Merdeka (Kelompok IV)  
Stimulus 

Number 

Stimulus Name Dimension 1 Dimension 2 

1 A1 0,5256 0,1316 

2 A2 0,5256 0,1316 

3 A3 0,5256 0,1316 

4 B1 1,7139 0,2571 

5 B2 1,7139 0,2571 

6 B3 1,7139 0,2571 

7 C1 0,5255 0,1316 

8 C2 0,5255 0,1316 

9 D1 1,7140 0,2571 

10 D2 1,7140 0,2571 

11 D3 1,7140 0,2571 

12 E1 0,6182 -1,0193 

13 E2 0,6182 -1,0193 

14 E3 0,6182 -1,0193 

15 F1 -1,7158 -0,1700 

16 F2 -1,7158 -0,1700 

17 G1 -1,2369 0,4304 

18 G2 -1,2369 0,4304 

19 G3 -1,2369 0,4304 

20 H1 -1,7158 -0,1686 

21 H2 -1,7158 -0,1686 

22 H3 -1,7158 -0,1686 

23 H4 -1,7158 -0,1686 

24 I1 -1,0988 -0,6517 

25 J1 0,3386 1,2323 

Selanjutnya melihat nilai pada optimally scaled data untuk mengetahui jarak – jarak antar 

indikator yang memiliki nilai paling kecil dapat dikategorikan dalam kelompok indikator 

yang berdekatan.  
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Gambar 5. 50 Hasil Output Optimally Scaled Data SPSS  untuk Kuadran IV Kawasan Alun – Alun 

Merdeka  

Nilai – nilai yang tertulis pada optimally scaled data tersebut kemudian dilakukan 

perangkingan hasil seperti yang dilakukan di kuadran I. Nilai terkecil menunjukkan jarak 

yang dekat antar indikator. Untuk memudahkan pembacaan hasil tersebut, dapat dilihat 

pada kuadran derived stimulus configuration.  
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      Gambar 5. 51 Kuadran Kemiripan Persepsi Jenis Aktivitas Kuadran IV terhadap Indikator 

Kawasan Alun – Alun Merdeka 

Berdasarkan kuadran tersebut dapat dilihat bahwa beberapa indikator yang posisinya 

saling berdekatan antar parameter dipilih peneliti sebagai indikator yang memiliki 

kedekatan baik mampu menunjukkan kemiripan pada kedua jenis aktivitas di kuadran IV. 

Diperoleh sebanyak enam parameter dan 17 indikator yang akan diuraikan penjelasannya 

sebagai berikut. 

1. Kedekatan posisi/ proximitas (F) 

- Kedekatan jarak antar objek (F1) 

- Kedekatan objek dengan karakteristik fisik sama (F2) 

2. Kontinuitas (H) 

- Fungsi objek pada sisi jalur (H1) 

- Kontinuitas vegetasi (H2) 

- Kontinuitas jalur (H3) 

- Kontinuitas arah objek (H4) 

3. Ciri Khas (A) 

- Pembeda objek (A1) 

- Mudah diingat (A2) 

- Ketertarikan objek (A3) 

4. Nilai Keunikan (C) 

- Ketertarikan objek (C1) 

- Mudah diingat (C2) 
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5. Nilai Sejarah (B) 

- Mudah diingat (B1) 

- Keunikan (B2) 

- Pembeda objek (B3) 

6. Ketajaman Batas Elemen (D) 

- Pembeda objek (D1) 

- Mudah diingat (D2) 

- Ketertarikan objek (D3) 

Dapat diinterpretasikan bahwa aktivitas berdiskusi dan aktivitas duduk yang dilakukan 

responden pada jalur pedestrian Kawasan Alun – Alun Merdeka terdiri atas: (1) 

Kedekatan posisi dari objek terhadap objek lain dapat mendatangkan aktivitas lain 

ataupun terjadinya integrasi antar guna lahan yang mendorong semakin banyaknya 

aktivitas yang dilakukan di sekitar kawasan tersebut. Tidak hanya integrasi antar guna 

lahan yang berbeda, kesamaan karakter fisik objek dianggap sangat mempengaruhi dalam 

penguatan citra elemen karena visual fasad objek terlihat semakin menarik; (2) 

Kontinuitas objek yang berjajar pada sekeliling jalur jalan mudah untuk dijangkau 

berbagai jenis kendaraan secara tidak langsung memudahkan orang untuk beraktivitas. 

Untuk kontinuitas vegetasi terhadap perkerasan jalan juga menjadi faktor yang disukai 

bagi pelaku aktivitas diskusi dan duduk karena merasa kawasan terlihat teduh dan 

nyaman untuk beraktivitas dengan durasi cukup lama. Sedangkan jalur jalan dan jalur 

pedestrian dapat dilihat sebagai barisan yang membentuk kesinambungan pola. Selain itu, 

berfungsinya kontinuitas untuk pembatas fisik ataupun penanda informasi yang posisinya 

mengarah ke arah yang sama dengan jalur jalan. Perbedaan objek yang saling berjajar 

tersebut mampu disatukan menjadi visual yang menarik dan menguatkan karakter 

tersendiri untuk elemen kawasan; (3) Ciri khas objek dapat dilihat dari perbedaan yang 

dimiliki suatu objek, mulai dari warna; bentuk; ukuran serta fungsi objek. Objek yang 

memiliki ciri khas tidak akan mudah dikenal dan diingat orang apabila letaknya tidak 

ditempat yang mudah dijangkau. Untuk objek di Kawasan Alun – Alun Merdeka 

memiliki ciri khas yang melingkupi semua aspek tersebut, menurut pelaku aktivitas ciri 

khas mampu memperkuat karakter dari elemen kawasan. Kenyamanan orang berdiskusi 

dan duduk di dekat objek bertambah didukung dengan visual objek; (4) Nilai keunikan 

juga dianggap mewakili pentingnya untuk menciptakan suatu citra elemen kawasan bagi 

orang yang berdiskusi ataupun duduk karena semakin berbeda objek tersebut dapat 

menarik pengunjung untuk memanfaatkan objek tersebut semakin banyak momen yang 
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diciptakan pada objek dan menjadikan hal tersebut sebagai salah satu cara untuk mudah 

mengingat objek;  

(5) Nilai kesejarahan dianggap tidak terlalu berpengaruh untuk memperkuat citra elemen 

kawasan menurut pelaku aktivitas diskusi ataupun duduk, karena sejarah tidak dapat 

dilihat secara fisik dan hanya orang – orang tertentu yang dapat mengetahui kesejarahan 

suatu objek; (6) Pelaku aktivitas berdiskusi dan pelaku aktivitas duduk merasa bahwa 

ketajaman batas tidak terlalu memberikan pengaruh pada penguat citra elemen kawasan, 

karena ketajaman batas tidak dapat dilihat secara jelas serta kemungkinan orang untuk 

tertarik dan mengingatnya lebih kecil dibandingkan aspek penguat citra lainnya.  

5.7.3 Pembentuk Citra Elemen Kawasan Tugu 

Pembentukan citra elemen khususnya di Kawasan Tugu juga perlu dilakukan 

identifikasi, mulai dari kemiripan jenis aktivitas yang mampu memberikan persepsi sama 

ataupun kriteria – kriteria citra yang mendasari jenis – aktivitas masuk dalam kelompok 

kudran yang sama. Jenis aktivitas yang dilakukan pengguna jalur pedestrian memungkinkan 

adanya perbedaan dengan jenis aktivitas di Kawasan Alun – Alun Merdeka, karena karakter 

kawasan keduanya juga berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut.  

Tabel 5. 76 Case Processing Summary Jenis Aktivitas Kawasan Tugu 

Case Processing Summarya 
Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

25 100.0% 0 0.0% 25 100.0% 

a.  Euclidean Distance used 

Case processing summary menunjukkan bahwa data jenis – jenis aktivitas pada Kawasan 

Tugu yang sedang diproses oleh peneliti tidak ada yang hilang dapat dilanjutkan untuk 

membaca data yang lainnya. Untuk selanjutnya, peneliti melihat hasil proses SPSS berupa 

iterasi nilai stress, yang hasilnya dapat dilihat pada uraian berikut. 

Tabel 5. 77 Iterasi S-Stress Value Jenis Aktivitas Kawasan Tugu 

Iterasi S-Stress Perubahan Nilai S-Stress 

1 0,08102  

2 0,05378 0,02724 

3 0,04348 0,01030 

4 0,03792 0,00556 

5 0,03474 0,00318 

6 0,03285 0,00189 

7 0,03170 0,00115 

8 0,03113 0,00058 

Proses iterasi dihentikan setelah dilakukan sebanyak delapan kali hingga akhirnya 

memperoleh perubahan nilai s-stress yang lebih kecil dari 0,001. Nilai stress sendiri 
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merupakan suatu nilai yang menunjukkan kesesuaian data terhadap hasil yang diperoleh dari 

proses SPP analisis MDS. Untuk melihat akurasi tersebut harus disesuaikan dengan standar 

nilai stress itu sendiri sebagai bentuk telah dilakukannya uji validitas data. Nilai stress yang 

diperoleh adalah 0,07167 atau 7% dan masuk dalam kategori nilai baik karena masuk dalam 

interval nilai 5 - 10. Sedangkan untuk uji reabilitas dilakukan dengan melihat nilai RSQ, yaitu 

sebesar 0,96621 atau 96%. Tingkat reliabel hasil 99% atau dapat dikatakan bahwa 

penggambaran koordinat setiap jenis aktivitas terhadap peta persepsi memiliki kesesuaian 

tinggi.   

Tabel 5. 78 Kruskal’s Stress Value Jenis Aktivitas Kawasan Tugu 
Nilai Stress Kruskal’s untuk Matriks 

STRESS = 0,07167 RSQ = 0,96621 

Selanjutnya melihat hasil proses data pada stimulus coordinate pada dimensi 1 dan dimensi 2 

nantinya kita dapat menggambar posisi dari masing – masing jenis aktivitas karena nilai – 

nilai koordinat tersebut menentukan letak aktivitas pada kuadran.   

Tabel 5. 79 Stimulus Coordinates Jenis Aktivitas Pada Kawasan Tugu 

Stimulus Number Stimulus Name Dimension 1 Dimension 2 

1 Belajar 0,0532 -1,0051 

2 Berdiskusi 0,8109 -1,3907 

3 Bermain 0,5666 0,5656 

4 Hanya Sekedar Lewat -1,4593 0,3049 

5 Jalan – Jalan -0,6591 0,9329 

6 Menikmati Pemandangan 1,2954 0,5991 

7 Olahraga -1,9427 -0,5664 

8 Foto - Foto 1,3350 0,5597 

Untuk memperjelas letak jenis aktivitas masuk pada kuadran I, II, III atau IV dapat dilihat 

pada derived stimulus confoguration yang tergambar berikut. Hasil tersebut menggambarkan 

kedekatan posisi jenis aktivitas dilihat dari persebaran aktivitas di masing – masing kuadran.  
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Gambar 5. 52 Peta Posisi Aktivitas Pada Kawasan Tugu 

Jenis aktivitas yang masuk dalam kuadran tersebut merupakan aktivitas yang dilakukan 

responden ketika peneliti melakukan wawancara kuesioner di jalur pedestrian Kawasan Tugu. 

Aktivitas yang masuk dalam kuadran yang sama, menunjukkan adanya kedekatan yang 

tergambarkan dari kemiripan dalam berpersepsi. Pengelompokkan jenis aktivitas pada masing 

– masing kuadran dapat dilihat uraiannya pada pembahasan berikut. 

Kuadran atau Kelompok I  : Menikmati pemandangan, bermain dan foto - foto; 

Kuadran atau Kelompok II  : Jalan – jalan, hanya sekedar lewat; 

Kuadran atau Kelompok III  : Olahraga; 

Kuadran atau Kelompok IV  : Belajar, berdiskusi. 

Jenis aktivitas – aktivitas tersebut mengelompok karena memiliki dasar kemiripan yang 

menimbulkan terbentuknya aktivitas pada satu kuadran yang sama. Kemiripan yang dimiliki 

tersebut merupakan kemiripan persepsi terkait citra elemen kawasan.  

Kelompok I terdiri atas aktivitas menikmati pemandangan, bermain dan foto - foto. Ketiga 

jenis aktivitas tersebut memiliki kemiripan dalam memberikan persepsi. Orang – orang yang 

melakukan ketiga jenis aktivitas tersebut memiliki alasan tertentu untuk memilih lokasi 

sebagai tujuan beraktivitas dibandingkan lokasi lainnya. Meskipun mereka memiliki cara 

yang berbeda dalam menikmati kawasan namun sama – sama memiliki daya tarik untuk 

menikmati visual kawasan. Tidak menjadikan kawasan sebagai tempat untuk sekedar 
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dilewati. Faktor – faktor ini yang menyebabkan adanya kecenderungan persepsi ketiga jenis 

aktivitas.  

Kelompok II terdiri atas aktivitas jalan – jalan dan hanya sekedar lewat. Kedua jenis aktivitas 

yang cenderung melihat visual kawasan dari sisi jalur pedestrian jalan. Apabila visual terlihat 

menarik ketika dilihat dari jalur pedestrian secara tidak langsung membuat intensitas orang 

untuk berkunjung semakin meningkat, karena kenyamanan beraktivitas tidak hanya sekedar 

dapat dinikmati ketika berada di ruang – ruang tertentu. Jenis aktivitas yang dilakukan tidak 

membutuhkan durasi waktu yang lama, karena mereka mengutamakan penglihatan sesaat 

dalam menikmati kawasan agar dapat melihat keindahan dari berbagai sudut lokasi.  

Kelompok III hanya terdapat jenis aktivitas olahraga, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ini 

tidak memiliki kemiripan persepsi dengan aktivitas lainnya berdasarkan hasil yang diperoleh 

dari analisis MDS. 

Kelompok IV terdiri atas aktivitas berdiskusi dan belajar. Kedua jenis aktivitas ini dianggap 

memiliki persepsi citra elemen kawasan yang mirip, terbentuk dalam kuadran yang sama atas 

kedekatan posisinya. Kemiripan ini dilihat dari pemilihan lokasi yang mereka kunjungi 

merupakan lokasi yang cenderung dipilih dibandingkan lokasi lain, karena memiliki tujuan 

khusus mendatangi lokasi. Aktivitas yang dilakukan membutuhkan durasi yang cukup lama 

dibandingkan kelompok jenis aktivitas lainnya. Aktivitas yang dilakukan terjadi akibat 

adanya keterarikan mereka terhadap lokasi. Kemiripan – kemiripan tersebut dapat dilihat dari 

konsistensi responden dalam memberikan persepsi citra elemen kawasan dilihat pada grafik 

Scatterplot of Linear Fit berikut. 

 
Gambar 5. 53 Konsistensi Jawaban Responden Pada Penilaian Citra Elemen Kawasan Tugu 
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Berdasarkan pada grafik tersebut menunjukkan bahwa scatterplot of linier fit memiliki pola 

garis lurus menuju ke kanan atas yang artinya membuktikan bahwa antar responden terdapat 

konsistensi dalam menilai citra elemen kawasan dan menyebabkan kedekatan posisi jenis 

aktivitas.    

5.7.4  Kemiripan Kriteria Citra Elemen Kawasan Tugu Berdasar Jenis Aktivitas  

Kemiripan dari kriteria pembentuk citra suatu kawasan didasari oleh faktor - faktor 

yang mendorong seseorang untuk memberikan suatu persepsi, kemungkinan adanya suatu 

perbedaan dalam menunjukkan persepsi tersebut berdasarkan aspek – aspek yang mudah 

dibayangkan oleh mereka. Untuk mengetahui adanya suatu kemiripan persepsi setelah 

dilakukan pengelompokan kedekatan posisi jenis aktivitas, selanjutnya peneliti melakukan 

identifikasi kriteria apa saja yang memungkinkan dipilih oleh masing – masing jenis aktivitas 

dalam kuadran. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi setiap lokasi penelitian, aktivitas yang sama 

untuk lokasi yang berbeda belum tentu menunjukkan hasil kemiripan dalam memberikan 

persepsi citra elemen kawasan. Berikut merupakan uraian masing – masing kuadran atau 

kelompok jenis aktivitas yang memiliki kemiripan persepsi.  

A. Kemiripan Persepsi Citra Kuadran I Kawasan Tugu 

Proses yang digunakan untuk melihat kemiripan persepsi citra sama seperti proses 

MDS sebelumnya yang telah dilakukan. Pada kuadran atau kelompok I terpilih jenis 

aktivitas menikmati pemandangan dan bermain yang akan dilihat kemiripan persepsinya. 

Untuk proses pertama hasil dari SPSS, kita melihat case processing summary apakah data 

yang dimasukkan dalam SPSS ada yang hilang.  

Tabel 5. 80 Case Processing Summary Kriteria Citra Elemen Kawasan Tugu (Kelompok I) 
Case Processing Summarya 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

3 100.0% 0 0.0% 3 100.0% 

a.  Euclidean Distance used 

 Hasil yang ditunjukkan pada tabel tersebut bahwa data yang di proses dari ketiga 

jenis aktivitas terhadap kriteria elemen kawasan tidak ada yang hilang. Selanjutnya 

melakukan pemeriksaan nilai stress pada iteration history untuk melihat pengulangan 

nilai stress hingga semakin kecil agar hasil pada proses MDS semakin baik. Berdasarkan 

proses SPSS diperoleh iteration history sebanyak 10 kali hingga memperoleh nilai 

terakhir pengulangan 0,00098 kemudian proses dihentikan karena nilai stress kurang dari 

<0,001.  
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Tabel 5. 81 Iterasi S-Stress Value Kawasan Tugu (Kelompok I) 
Iterasi S-Stress Perubahan Nilai S-Stress 

1 0,17219  

2 0,09890 0,07329 

3 0,06550 0,03341 

4 0,05493 0,01056 

5 0,05136 0,00357 

6 0,04946 0,00190 

7 0,04793 0,00153 

8 0,04661 0,00133 

9 0,04546 0,00115 

10 0,04447 0,00098 

Tujuan melihat nilai stress dalam output SPSS adalah untuk melihat kesesuaian data 

yang digunakan oleh peneliti terhadap hasil memenuhi. Nilai stress pada proses MDS 

menggunakan SPSS sama seperti proses uji validitas dalam proses analisis regresi.  Nilai 

stress diperoleh sejumlah 0,06660 atau 6% yang artinya goodness of fit data masuk dalam 

kategori baik, sedangkan untuk uji reabilitas dilakukan dengan melihat nilai RSQ yang 

diperoleh sebesar 0,98245 atau 98%.  

Tabel 5. 82 Kruskal’s Stress Value Kriteria Citra Elemen Kawasan Tugu (Kelompok I) 
Nilai Stress Kruskal’s untuk Matriks 

STRESS = 0,06660 RSQ = 0,98245 

Konfigurasi yang dihasilkan oleh data pada analisis MDS dapat dilihat dalam bentuk 

angka yang diperoleh pada masing – masing dimensi di stimulus coordinate. Angka pada 

setiap dimensi menunjukkan koordinat indikator dalam kuadran x maupun kuadran y 

sebagai titik pasti setiap indikator yang tergambar pada perceptual map dapat 

menggunakan data dari stimulus coordinate.  

Tabel 5. 83 Stimulus Coordinates Kriteria Citra Elemen Berdasar Jenis Aktivitas di Kawasan Tugu 

(Kelompok I)  
Stimulus 

Number 

Stimulus Name Dimension 1 Dimension 2 

1 A1 1,9617 0,2677 

2 A2 1,9617 0,2677 

3 A3 1,9617 0,2677 

4 B1 0,0446 -0,9691 

5 B2 0,0446 -0,9691 

6 B3 0,0446 -0,9691 

7 C1 1,9617 0,2807 

8 C2 1,9617 0,2807 

9 D1 -1,8892 0,0662 

10 D2 -1,8892 0,0662 

11 D3 -1,8892 0,0662 

12 E1 -0,2321 0,5241 

13 E2 -0,2321 0,5241 

14 E3 0,2531 0,0629 

15 F1 -0,0692 1,3094 

16 F2 -0,0692 1,3094 

17 G1 -0,8637 -0,6041 

18 G2 -0,8637 -0,6041 

19 G3 -0,8637 -0,6041 
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Stimulus 

Number 

Stimulus Name Dimension 1 Dimension 2 

20 H1 -0,6752 0,1227 

21 H2 0,1295 -0,8826 

22 H3 -0,6754 0,1238 

23 H4 -0,1851 -0,2807 

24 I1 -1,8892 0,0734 

25 J1 1,9614 0,2701 

Data yang diperoleh dari optimally scaled data berikut merupakan matriks n x n dari 

masing – masing indikator yang berguna untuk melihat jarak setiap indikator. Jarak 

terdekat menunjukkan bahwa kedekatan semakin baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada uraian berikut. 

 

  

 
    Gambar 5. 54 Hasil Output Optimally Scaled Data SPSS  untuk Kuadran I Kawasan Tugu 
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Untuk memperjelas pembacaan hasil dari optimally scaled data digambarkan dengan 

hasil kedekatan jarak indikator tersebut pada kuadran derived stimulus configuration 

berikut ini. Kedekatan indikator yang berbeda parameter dapat dilihat pada lingkaran 

merah yang ditandai berikut.  

 
Gambar 5. 55 Kuadran Kemiripan Persepsi Jenis Aktivitas Kuadran I terhadap Indikator Kawasan 

Tugu 

Berdasarkan pada kuadran kemiripan dapat dilihat bahwa terdapat dua kelompok yang 

memiliki campuran parameter dengan jarak kedekatan baik, dalam artian bahwa 

kedekatan tersebut mampu menunjukkan adanya kemiripan penilaian persepsi citra 

elemen kawasan dari aktivitas menikmati pemandangan, bermain dan foto - foto. 

Indikator yang berdekatan tersebut yaitu: 

1. Bentuk dan Latar (J) 

- Integritas (karakter kuat) objek (J1) 

2. Ciri Khas (A) 

- Pembeda objek (A1) 

- Mudah diingat (A2) 

- Ketertarikan objek (A3) 

3. Nilai Keunikan (C) 

- Ketertarikan objek (C1) 

- Mudah diingat (C2) 

4. Ketajaman Batas Elemen (D) 

- Pembeda objek (D1) 

- Mudah diingat (D2) 
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- Ketertarikan objek (D3) 

5. Ketertutupan (I) 

- Posisi objek (I1) 

Dapat disimpulkan bahwa pelaku aktivitas menikmati pemandangan, bermain dan foto – 

foto memiliki kesamaan dalam memberikan persepsinya untuk citra elemen kawasan, 

diantaranya: (1) Bentuk dan latar suatu objek membuat objek semakin mudah dikenali 

karena terlihat dengan jelas serta memudahkan proses pembentukan karakter objek, 

semakin menarik objek menambah peluang untuk banyak dikunjungi orang. Orang – 

orang yang berkunjung mengabadikan momen dengan cara berfoto, atau sekedar 

menikmati keindahan objek, bahkan sebagai tempat untuk bermain; (2) Ciri khas objek 

dilihat dari perbedaan bentuk, warna serta ukuran dengan objek lain, terletak pada tempat 

yang mudah dilihat serta didukung dengan tampilan visual yang menarik mampu 

menambah ketertarikan untuk menikmati pemandangan, berfoto – foto hingga bermain; 

(3) Nilai keunikan juga mendukung indikator ciri khas, karena apabila objek memiliki 

perbedaan menunjukkan bahwa objek semakin unik dan mudah diingat. Pelaku aktivitas 

penikmat pemandangan dan bermain, merasakan bahwa keunikan sebagai salah satu 

faktor tujuan memilih lokasi karena dapat menikmati pemandangan atau bermain dengan 

suasana yang tidak monoton. Untuk pelaku aktivitas foto – foto, mereka memilih lokasi 

dilihat dari keunikannya sebagai latar foto yang berbeda. Hal ini tentu berkorelasi dalam 

memperkuat citra; (4) Ketajaman batas elemen menjadi indikator yang dipersepsikan 

mirip oleh responden dengan jenis aktivitas tersebut, namun kemiripan ini menunjukkan 

kurang berpengaruhnya ketajaman batas dalam memperkuat elemen kawasan. Ketajaman 

batas tidak mudah untuk dilihat karena tidak terdapat tulisan atau petunjuk khusus sebagai 

pembatas antar objek, hal ini menyulitkan dalam proses kemudahan mengingat dan 

menyebabkan adanya ketertarikan objek. Persepsi ini dipengaruhi oleh aktivitas yang 

sedang dilakukan, proses pemikiran menyesuaikan dengan apa yang sedang dilakukan; 

(5) Ketertutupan menjadi indikator kemiripan persepsi ketiga jenis aktivitas yang tidak 

memiliki pengaruh besar dalam pembentukan citra, karena visual ketertutupan tidak dapat 

dilihat secara langsung serta tidak menunjukkan secara jelas bahwa suatu objek 

membentuk adanya kelompok tertentu. Harus dilakukan pengamatan lebih untuk 

memahami adanya pemebntukan suatu gap atau kelompok.  

B. Kemiripan Persepsi Citra Kuadran II Kawasan Tugu 

Kemiripan persepsi untuk jenis aktivitas lain yang tidak berada di kuadran I dilakukan 

peninjauan juga dan diketahui kriteria – kriteria yang memiliki kemiripan khususnya pada 
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aktivitas di kuadran atau kelompok II. Proses yang dilakukan tetap seperti identifikasi di 

kelompok – kelompok lainnya, yaitu melihat kesesuaian data terhadap hasil akurasi data 

tepat. Proses ini tidak dilakukan secara bersamaan dengan jenis aktivitas keseluruhan di 

Kawasan Tugu. Karena ingin melihat hasil yang lebih spesifik dari kemiripan parameter 

yang dapat mempengaruhi aktivitas pada setiap kelompok. 

Tabel 5. 84 Case Processing Summary Kriteria Citra Elemen Kawasan Tugu (Kelompok II) 
Case Processing Summarya 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

2 100.0% 0 0.0% 2 100.0% 

a.  Euclidean Distance used 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa data yang diproses tidak ada yang hilang dan 

valid sesuai dengan data input N sejumlah 2 (jenis aktivitas jalan – jalan dan hanya 

sekedar lewat). Selanjutnya melihat proses dari iterasi nilai stress, pada tahap proses ini 

dilakukan sebanyak 9 kali pengulangan hingga akhirnya dihentikan saat nilai stress 

<0,001.  

Tabel 5. 85 Iterasi S-Stress Value Kawasan Tugu (Kelompok II) 
Iterasi S-Stress Perubahan Nilai S-Stress 

1 0,10507  

2 0,06420 0,04087 

3 0,03954 0,02465 

4 0,02600 0,01355 

5 0,01683 0,00917 

6 0,01101 0,00582 

7 0,00767 0,00334 

8 0,00592 0,00175 

9 0,00506 0,00086 

Kegunaan dari iteration history ini untuk mendapatkan hasil koordinat objek dalam 

dua dimensi. Proses iterasi data tidak selalu sama, karena software SPSS berusaha 

melakukan iterasi hingga nilai stress yang didapatkan semakin kecil tergantung dengan 

data yang digunakan.  Kemudian setelah melakukan iterasi, diperoleh nilai fit stress pada 

matriks yaitu 0,00608 atau 0,6% sekaligus sebagai pengujian validitas data. Untuk 

pengujian reabilitas data dilihat dari nilai RSQ yang semakin tinggi dianggap semakin 

sesuai atau baik, pada proses ini diperoleh RSQ sebesar 0,99987 atau 99%.  

Tabel 5. 86 Kruskal’s Stress Value Kriteria Citra Elemen Kawasan Tugu (Kelompok II) 
Nilai Stress Kruskal’s untuk Matriks 

STRESS = 0,00608 RSQ = 0,99987 
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Selanjutnya untuk stimulus coordinate dari hasil proses MDS pada SPSS 25 berguna 

untuk melihat titik – titik koordinat setiap indikator yang memudahkan kita dalam 

membentuk perceptual map dengan dimensi 1 sebagai x dan dimensi 2 sebagai y.  

Tabel 5. 87 Stimulus Coordinates Kriteria Citra Elemen Berdasar Jenis Aktivitas di Kawasan Tugu 

(Kelompok II)  
Stimulus 

Number 

Stimulus Name Dimension 1 Dimension 2 

1 A1 0,0709 -0,5794 

2 A2 0,0709 -0,5794 

3 A3 0,0709 -0,5794 

4 B1 1,2625 -0,6150 

5 B2 1,2625 -0,6150 

6 B3 1,2625 -0,6150 

7 C1 0,6981 -0,1002 

8 C2 0,6981 -0,1002 

9 D1 0,6826 1,0991 

10 D2 0,6826 1,0991 

11 D3 0,6826 1,0991 

12 E1 -1,5948 0,1436 

13 E2 -1,5948 0,1436 

14 E3 -1,5948 0,1436 

15 F1 -1,5948 0,1436 

16 F2 -1,5948 0,1436 

17 G1 1,8449 -0,1630 

18 G2 1,8449 -0,1630 

19 G3 1,8449 -0,1630 

20 H1 -1,5950 0,1436 

21 H2 -1,5950 0,1436 

22 H3 -1,5950 0,1436 

23 H4 -1,5950 0,1436 

24 I1 1,8452 -0,1630 

25 J1 -0,4696 -0,1536 

Optimally scaled data menunjukkan secara detail jarak antar indikator, memudahkan 

peneliti dalam melakukan perangkingan indikator dari jarak paling dengan hingga jarak 

paling jauh. Semakin dekat atau semakin kecil jarak indikator, semakin mirip persepsi 

seseorang terhadap citra elemen kawasan.  
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Gambar 5. 56 Hasil Output Optimally Scaled Data SPSS  untuk Kuadran II Kawasan Tugu 

Setelah diperoleh jarak dengan nilai terkecil dan nilai terbesar, peneliti melakukan 

perangkingan dengan peringkat 1 sebagai indikator yang memiliki jarak paling dekat 

dengan menunjukkan adanya kemiripan hasil persepsi pengguna jalur pedestrian 

khususnya dari aktivitas jalan – jalan dan hanya sekedar lewat. Untuk memperjelas 

posisinya dapat dilihat pada kuadran pembahasan berikut. 
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Gambar 5. 57 Kuadran Kemiripan Persepsi Jenis Aktivitas Kuadran II terhadap Indikator Kawasan 

Tugu 

Berdasarkan pada kuadran derived stimulus configuration ditunjukkan bahwa terdapat 

beberapa indikator yang letaknya berdekatan hingga membentuk satu kelompok atas 

beberapa parameter. Indikator yang dilingkari berwarna merah menunjukkan bahwa 

memiliki kedekatan posisi dengan nilai paling kecil, menunjukkan bahwa jenis aktivitas 

jalan – jalan dan aktivitas hanya sekedar lewat memiliki kemiripan indikator: 

1. Kedekatan posisi/ proximitas (F) 

- Kedekatan jarak antar objek (F1) 

- Kedekatan objek dengan karakteristik fisik sama (F2) 

2. Kontinuitas (H) 

- Fungsi objek pada sisi jalur (H1) 

- Kontinuitas vegetasi (H2) 

- Kontinuitas jalur (H3) 

- Kontinuitas arah objek (H4) 

3. Nilai Keselarasan (E) 

- Mudah diingat (E1) 

- Kemiripan karakteristik (E2) 

- Ketertarikan objek (E3) 

4. Kesamaan bentuk/ Similaritas (G) 

- Kesamaan fungsi (G1) 

- Kemiripan karakteristik vegetasi (G2) 

- Kesamaan tipologi fasad (G3) 
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5. Ketertutupan (I) 

- Posisi objek (I1) 

Dapat disimpulkan bahwa aktivitas jalan – jalan dan hanya sekedar lewat memiliki 

kemiripan indikator dengan alasan pembentuk kemiripan tersebut karena: (1) Kedekatan 

posisi memberikan banyak kemudahan, diantaranya kemudahan untuk berpindah dari 

lokasi satu ke lokasi lain dan kemudahan dari guna lahan menuju jalur jalan. Kedekatan 

posisi mendatangkan aktivitas lain ataupun terjadinya integrasi antar guna lahan yang 

mendorong semakin banyaknya aktivitas dilakukan salah satunya karena tidak 

membutuhkan waktu yang lama ketika melakukan perpindahan. Oleh karena itu, 

responden dengan jenis aktivitas tersebut menganggap kedekatan posisi dapat 

memperkuat citra suatu elemen; (2) Kontinuitas objek juga merupakan citra yang 

dianggap penting oleh orang – orang yang basic aktivitasnya adalah jalan kaki karena 

dengan adanya kesinambungan pola objek yang berjajar dengan jalur jalan dan vegetasi 

memudahkan dalam penjangkauan mereka untuk berpindah lokasi tujuan dan melakukan 

aktivitas, serta berfungsinya objek sebagai pembatas fisik dan menjadi penanda informasi 

karena objek mengarah pada posisi atau arah yang sama mampu menciptakan suatu citra 

elemen kawasan yang baik; (3) Keselarasan objek berkaitan dengan kontinuitas objek 

karena apabila warna, bentuk ataupun ketinggian tidak kontras akan membuat visual 

kawasan semakin menarik. Keselarasan dapat dijadikan sebagai pembatas keragaman 

jenis kawasan yang berada pada satu jalur jalan yang sama. Perbedaan jenis aktivitas pada 

jalur yang sama menunjukkan sebuah keserasian kawasan karena dapat memudahkan 

orang melakukan aktivitas tambahan di lokasi yang sama; (4) Kesamaan karakter guna 

lahan objek terhadap objek ataupun kesamaan vegetasi di sekelilingnya menambah 

ketertarikan kawasan bagi responden kedua jenis aktivitas karena visual kawasan terlihat 

memiliki irama yang seragam; (5) Ketertutupan objek menunjukkan adanya suatu gap 

kelompok aktivitas atau gap elemen – elemen objek, mereka yang jalan – jalan atau hanya 

sekedar lewat dapat melihat sekumpulan tersebut dari banyak sudut pandang karena pusat 

aktivitas mereka dilakukan di jalur pedestrian.  

C. Persepsi Citra Kuadran III Kawasan Tugu 

Pengguna jalur pedestrian dengan jenis aktivitas olahraga tidak menunjukkan adanya 

kedekatan posisi terhadap jenis aktivitas lain. Oleh karena itu dianggap berbeda dengan 

jenis aktivitas lainnya dalam memberikan persepsi citra elemen kawasan. Oleh karena itu, 

orang yang melakukan aktivitas olahraga tidak memiliki kecenderungan dalam 
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menentukan indikator citra elemen kawasan dan tidak dapat dikelompokkan dengan jenis 

yang lainnya. 

D. Kemiripan Persepsi Citra Kuadran IV Kawasan Tugu 

Kemiripan indikator yang membentuk citra elemen kawasan Tugu yang dilihat dari 

kedekatan jenis aktivitas berdiskusi dan aktivitas belajar. Kemiripan yang dimiliki dari 

kedua jenis aktivitas tidak mewakili kemiripan secara umum di lokasi yang berbeda, 

karena semua tergantung dari subjektivitas pemberi persepsi itu sendiri yang 

mengarahkan mereka memilih beberapa indikator penting untuk membentuk citra suatu 

elemen kawasan. Seperti tahap pemeriksaan proses output SPSS yang telah dilakukan 

sebelumnya, untuk di kuadran IV kawasan Tugu juga dilakukan peninjauan yang sama. 

Tabel case processing summary untuk hasil data dari kuadran IV dapat dilihat pada 

berikut bahwa data tidak ada yang hilang dalam proses analisis MDS. 

Tabel 5. 88 Case Processing Summary Kriteria Citra Elemen Kawasan Tugu (Kelompok IV) 
Case Processing Summarya 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

2 100.0% 0 0.0% 2 100.0% 

a.  Euclidean Distance used 

Iteration history  berikut menunjukkan dilakukannya perubahan nilai hingga 16 kali 

proses untuk memperoleh nilai stress yang paling kecil dan proses dihentikan ketika 

perubahan nilai stress <0,001. Melakukan iterasi tidak ditentukan pengulangannya berapa 

kali, karena disesuaikan dengan nilai data masing – masing proses.  

Tabel 5. 89 Iterasi S-Stress Value Kawasan Tugu (Kelompok IV) 
Iterasi S-Stress Perubahan Nilai S-Stress 

1 0,33526  

2 0,14296 0,19230 

3 0,09236 0,05060 

4 0,06737 0,02499 

5 0,05107 0,01630 

6 0,03932 0,01175 

7 0,03063 0,00869 

8 0,02409 0,00654 

9 0,01910 0,00499 

10 0,01524 0,00386 

11 0,01222 0,00302 

12 0,00984 0,00238 

13 0,00795 0,00189 

14 0,00644 0,00151 

15 0,00522 0,00121 

16 0,00425 0,00098 

Hasil tersebut menunjukkan proses perhitungan nilai stress agar memperoleh fit data 

terhadap hasil. Nilai stress yang semakin kecil semakin menunjukkan keabsahan data 
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yang baik, sama seperti proses analisis regresi uji validitas datanya. Diperoleh nilai stress 

untuk analisis MDS sebesar 0,00450 dan masuk dalam goodness of fit kategori sempurna. 

Sedangkan nilai RSQ diperoleh sebesar 0,9993 atau setara 99%.  

Tabel 5. 90 Kruskal’s Stress Value Kriteria Citra Elemen Kawasan Tugu (Kelompok IV) 
Nilai Stress Kruskal’s untuk Matriks 

STRESS = 0,00450 RSQ = 0,99993 

Konfigurasi dari tabel stimulus coordinate berikut menunjukkan koordinat posisi 

indikator dalam kuadran dilihat dari angka pada masing – masing dimensinya. Nilai pada 

masing – masing dimensi memudahkan dalam pembacaan posisi indikator pada 

perceptual map (derived stimulus configuration).  

Tabel 5. 91 Stimulus Coordinates Kriteria Citra Elemen Berdasar Jenis Aktivitas di Kawasan Tugu 

(Kelompok IV)  
Stimulus 

Number 

Stimulus Name Dimension 1 Dimension 2 

1 A1 0,3934 -1,2512 

2 A2 0,3934 -1,2512 

3 A3 0,3934 -1,2512 

4 B1 0,3934 -1,2512 

5 B2 0,3934 -1,2512 

6 B3 0,3934 -1,2512 

7 C1 -2,4291 0,1078 

8 C2 -2,4291 0,1078 

9 D1 1,3758 -0,0615 

10 D2 1,3758 -0,0615 

11 D3 1,3758 -0,0615 

12 E1 0,0351 -0,0018 

13 E2 0,0351 -0,0018 

14 E3 0,0351 -0,0018 

15 F1 0,5031 1,2116 

16 F2 0,5031 1,2116 

17 G1 0,0351 -0,0017 

18 G2 0,0351 -0,0017 

19 G3 0,0351 -0,0017 

20 H1 0,5031 1,2116 

21 H2 0,5031 1,2116 

22 H3 0,5031 1,2116 

23 H4 0,5031 1,2116 

24 I1 -2,4296 0,1084 

25 J1 -2,4296 0,1084 

Optimally scaled data merupakan jarak euclidean yang telah dioptimalisasi dan dapat 

digunakan untuk melihat indikator yang memiliki jarak terdekat terhadap indikator lain 

dari nilai – nilai dalam matriks berikut. 



224 
 

 

 

 
Gambar 5. 58 Hasil Output Optimally Scaled Data SPSS  untuk Kuadran IV Kawasan Tugu 

 

Nilai – nilai yang terdapat dalam optimally scaled data kemudian di rangking untuk 

mengetahui nilai jarak terdekat dan terjauh antar indikator. Hasil perangkingan 

memudahkan peneliti menentukan kedekatan indikator yang nantinya akan dijadikan 

dasar penyebab adanya kemiripan persepsi untuk aktivitas diskusi ataupun belajar. 

Selanjutnya di gambarkan posisi tersebut pada kuadran berikut. 
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Gambar 5. 59 Kuadran Kemiripan Persepsi Jenis Aktivitas Kuadran IV terhadap Indikator 

Kawasan Tugu 

 

Pada kuadran tersebut dapat dilihat bahwa secara umum indikator membentuk beberapa 

kelompok untuk kemiripan hasil persepsi citra elemen kawasan yang diberikan oleh 

pengguna jalur pedestrian yang sedang melakukan aktivitas belajar ataupun berdiskusi. 

Hanya terdapat satu parameter yang tidak berdekatan jaraknya dengan parameter lain, hal 

ini menunjukkan bahwa parameter tersebut tidak dinilai sama oleh responden. Untuk 

indikator – indikator yang berdekatan, yaitu: 

1. Ketertutupan (I) 

- Posisi objek (I1) 

2. Bentuk dan Latar 

- Integritas (karakter kuat) objek (J1) 

3. Nilai Keunikan (C) 

- Ketertarikan objek (C1) 

- Mudah diingat (C2) 

4. Nilai Keselarasan (E) 

- Mudah diingat (E1) 

- Kemiripan karakteristik (E2) 

- Ketertarikan objek (E3) 

5. Kesamaan bentuk/ Similaritas (G) 

- Kesamaan fungsi (G1) 

- Kemiripan karakteristik vegetasi (G2) 
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- Kesamaan bentuk (G3) 

6. Kedekatan Posisi/ Proximitas (F) 

- Kedekatan jarak antar objek (F1) 

- Kedekatan objek dengan karakteristik fisik sama (F2) 

7. Kontinuitas (H) 

- Fungsi objek pada sisi jalur (H1) 

- Kontinuitas vegetasi (H2) 

- Kontinuitas jalur (H3) 

- Kontinuitas arah objek (H4) 

8. Ciri Khas (A) 

- Pembeda objek (A1) 

- Mudah diingat (A2) 

- Ketertarikan objek (A3) 

9. Nilai Sejarah (B) 

- Mudah diingat (B1) 

- Keunikan (B2) 

- Pembeda objek (B3) 

Dapat disimpulkan bahwa jenis aktivitas berdiskusi dan belajar memiliki kemiripan dalam 

memberikan persepsinya pada beberapa parameter dan indikator seperti: (1) Ketertutupan, 

karena aktivitas yang mereka lakukan cenderung membutuhkan lokasi yang lebih 

kompleks salah satunya lokasi yang terdapat banyak sekumpulan kegiatan, dimana 

kenyamanan mereka bertambah apabila lokasi tersebut banyak didatangi orang. 

Ketertutupan objek yang terdiri atas beberapa elemen yang membentuk suatu gap 

menambah daya tarik orang untuk berkunjung karena visual objek tidak terlihat kosong 

ataupun sepi. Bagi pelaku aktivitas belajar, mereka mampu mempelajari penyebab 

ketertutupan objek tersebut hingga menimbulkan adanya kenikmatan dan ketertarikan 

untuk didatangi banyak orang dan dapat membentuk ketertutupan baru berupa kumpulan 

kegiatan. Oleh karena itu citra elemen dapat terbentuk semakin kuat; (2) Bentuk dan Latar 

juga dianggap satu hal yang penting dalam memperkuat citra, karena semakin berbeda 

bentuk dan latar objek semakin banyak dilihat orang hingga akhirnya mendatangkan 

banyak pengunjung. Secara tidak langsung, mereka yang berdiskusi atau belajar 

merasakan adanya ketertarikan yang berbeda dari objek dan memilih objek sebagai lokasi 

beraktivitas. Bentuk dan latar kontras objek dalam suatu kawasan ini tidak menimbulkan 

hilangnya keselarasan, bahkan dapat menciptakan estetika kawasan semakin menarik dari 
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keberagaman tersebut; (3) Nilai keunikan menjadi salah satu alasan pelaku aktivitas 

diskusi dan belajar dalam memilih lokasi mereka beraktivitas, karena keunikan objek 

dapat menciptakan kesenangan tersendiri ketika dilihat hingga membuat kenyamanan 

dalam beraktivitas bertambah. Keunikan objek didasari atas adanya perbedaan bentuk, 

ukuran hingga visual objek dan mudah diingat; (4) Nilai keselarasan juga penting dalam 

memperkuat citra elemen, karena keselarasan objek merupakan satu kesatuan atas 

keberagaman bentuk ataupun visual suatu objek namun tetap memiliki kesamaan karakter 

guna lahan membentuk intergasi aktivitas. Keselarasan tersebut membuat kawasan 

terlihat semakin artistik dan harmonis oleh karena itu mudah untuk diingat; (5) Kesamaan 

bentuk dapat berupa kesamaan karakter guna lahan, kesamaan karakteristik vegetasi, 

kesamaan tipe fasad sebagai kawasan bangunan tua ataupun kesamaan pencahayaan 

objek. Kesamaan tersebut yang dapat menciptakan kesinambungan pola suatu kawasan 

dan membuat visual kawasan menarik dan mudah untuk dikenali; (6) Kedekatan posisi 

menjadi faktor penting seseorang untuk memilih lokasi tujuan beraktivitas. Apabila jarak 

objek terhadap objek lain berdekatan, akan meningkatkan ketertarikan pemilihan orang 

untuk beraktivitas di kawasan tersebut. Karena memudahkan pelaku aktivitas dalam 

berpindah lokasi tujuan ataupun berpindah aktivitas dengan waktu yang lebih efektif. 

Bagi pelaku aktivitas diskusi dan belajar merasa bahwa kedekatan posisi antar objek 

mempermudah mereka untuk melakukan sesuatu, contohnya dari lokasi parkir menuju 

lokasi tujuan aktivitas. Kedekatan posisi dari guna lahan yang memiliki kesamaan fisik 

dapat membentuk kesatuan visual kawasan serta memperkuat karakter khas dari kawasan; 

(7) Kontinuitas menjadi indikator yang dipersepsikan sama oleh pelaku jenis aktivitas 

pada kelompok IV. Sama halnya seperti kedekatan posisi objek bahwa adanya kontinuitas 

objek berjajar dengan jalur jalan dianggap sangat memudahkan mereka dalam 

penjangkauan lokasi. Secara umum mereka yang memilih kawasan Tugu sebagai lokasi 

untuk diskusi dan belajar juga didasari oleh ketertarikan mereka terhadap kesinambungan 

pola dari perkerasan jalan dengan vegetasi sekitarnya membuat suasana terlihat teduh dan 

rindang karena durasi aktivitas mereka cenderung lama. Selain itu memudahkan mereka 

untuk melakukan aktivitas tambahan pada objek disekitarnya, kesinambungan yang 

terlihat jelas juga menjadi pembatas fisik dan penanda informasi posisi dan mereka 

memahami batas yang mereka inginkan untuk beraktivitas; (8) Ciri khas dalam persepsi 

responden yang sedang diskusi dan belajar cukup dianggap berpengaruh dalam 

memperkuat elemen kawasan, karena faktor penarik mereka datang ke lokasi dengan 

tujuan aktivitas tersebut melihat ciri khas objek sebagai ketertarikan pelaku aktivitas lain 
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dan menambah keingintahuan pelaku aktivitas berdiskusi dan belajar pada objek tersebut; 

(9) Nilai sejarah cukup berpengaruh pada penguat citra elemen kawasan karena terdapat 

hal – hal tertentu yang melekat pada objek tersebut dapat dijadikan topik untuk berdiskusi 

ataupun belajar.   

Tabel 5. 92 Rangkuman Hasil Kemiripan Persepsi Kawasan Alun – Alun Merdeka Berdasar Jenis 

Kegiatan Setiap Kuadran 

Jenis Aktivitas Parameter Citra Elemen Kawasan 

Aktivitas K1: 

- Hanya sekedar lewat 

- Menunggu angkutan umum 

- Olahraga 

- Kedekatan posisi/ proximitas (F) 

- Kontinuitas (H) 

- Ketertutupan/ Closure (I) 

- Nilai Kesejarahan (B) 

Aktivitas K2: 

- Jalan – jalan 

- Menikmati pemandangan 

- Foto – foto 

- Bermain 

- Ciri Khas (A) 

- Nilai Keunikan (C) 

- Bentuk dan Latar (J) 

 

Aktivitas K3: 

- Berjualan 

- Belajar 

- Ketertutupan (I) 

- Bentuk dan Latar (J) 

- Kedekatan Posisi (F) 

-  Ciri Khas (A) 

- Nilai Keunikan (C) 

Aktivitas K4: 

- Berdiskusi 

- Duduk 

 

- Kedekatan posisi/ proximitas (F) 

- Kontinuitas (H) 

- Ciri Khas (A) 

- Nilai Keunikan (C) 

- Nilai Sejarah (B) 

- Ketajaman Batas Elemen (D) 

 

Tabel 5. 93 Rangkuman Hasil Kemiripan Persepsi Kawasan Tugu Berdasar Jenis Kegiatan  

Setiap Kuadran 

Jenis Aktivitas Parameter Citra Elemen Kawasan 

Aktivitas K1: 

- Bermain 

- Menikmati pemandangan 

- Foto - foto 

- Bentuk dan Latar (J) 

- Ciri Khas (A) 

- Nilai Keunikan (C) 

- Ketajaman Batas Elemen (D) 

- Ketertutupan (I) 

Aktivitas K2: 

- Jalan – jalan 

- Hanya sekedar lewat 

- Kedekatan posisi/ proximitas (F) 

- Kontinuitas (H) 

- Nilai Keselarasan (E) 

- Kesamaan bentuk/ Similaritas (G) 

- Ketertutupan (I) 

Aktivitas K3: 

- Olahraga 

- 

Aktivitas K4: 

- Belajar 

- Berdiskusi 

- Ketertutupan (I) 

- Bentuk dan Latar (J) 

- Nilai Keunikan (C) 

- Nilai Keselarasan (E) 

- Kesamaan bentuk/ Similaritas (G) 

- Kedekatan Posisi/ Proximitas (F) 

- Kontinuitas (H) 

- Ciri Khas (A) 

- Nilai Sejarah (B) 
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Keterangan: 

K1  : Kelompok 1 pada hasil kuadran 1  

K2  : Kelompok 2 pada hasil kuadran 2 

K3  : Kelompok 3 pada hasil kuadran 3 

K4  : Kelompok 4 pada hasil kuadran 4 

Pada setiap parameter elemen citra kawasan memiliki objek – objek tertentu yang 

mempengaruhi setiap pengguna jalur pedestrian dalam memberikan argumentasi atau 

persepsinya dalam menilai aspek penguat kawasan. Berikut merupakan objek – objek yang 

masuk dalam setiap parameter citra kawasan: 
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Tabel 5. 94 Objek Parameter Citra Kawasan Alun – Alun Merdeka 
No. Parameter Citra 

Kawasan Alun – 

Alun Merdeka 

Elemen Kawasan Objek Analisis 

1. Ciri Khas Landmark  Gedung Ramayana 

 Tulisan “Alun – Alun Malang” 

 Masjid Jami’ 

 Kantor Pos 

 Gedung Sarinah 

 Gereja GPIB Immanuel 

 Bank Indonesia 

- Objek – objek yang masuk dalam 

landmark, node serta signage memiliki 

perbedaan antar masing – masing objek 

yang dilihat dari bentuk, warna serta 

ukuran yang menyebabkan mudahnya 

objek tersebut untuk di rekognisi. Hal 

tersebut yang menyebabkan hanya ketiga 

elemen yang dapat dilihat ciri khas 

objeknya karena bentuk, warna serta 

ukuran dapat lebih mudah dilihat dengan 

skala single building (bukan berskala 

kawasan).  

- Landmark, node dan signage memiliki 

objek yang letaknya mudah dilihat dari 

banyak titik pandang, serta memiliki 

fungsi khusus berdasarkan elemen. 

Karena spesifikasi dari ciri khas harus 

memudahkan untuk dilihat, maka hanya 

ketiga elemen yang masuk dalam 

parameter ciri khas. 

- Objek memiliki daya tarik khusus yang 

mampu meningkatkan kenyamanan 

orang ketika berada disekitar objek 

tersebut, pada signage didukung dengan 

visual yang menarik dari sisi warna 

tulisan yang cerah,  tulisan yang mudah 

untuk dipahami pada signage tulisan, 

untuk signage lambang bank memiliki 

bentuk persegi panjang dengan warna 

lambang yang cerah. Kenyamanan yang 

dimaksudkan disini melihat secara single 

building karena orang cenderung 

menunjuk bangunan ketika melihat ciri 

khas suatu elemen.   

Nodes  Gedung Ramayana 

 Alun – Alun Merdeka 

 Perempatan Alun – Alun Merdeka 

 Perempatan Kayutangan 

Signage  Tulisan “Alun – Alun Malang” 

 Tulisan “Sarinah” 

 Traffic Light Persimpangan Jl. AR 

Hakim 

 Lambang Bank Mandiri 
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No. Parameter Citra 

Kawasan Alun – 

Alun Merdeka 

Elemen Kawasan Objek Analisis 

2. Nilai Sejarah Landmark  Gedung Ramayana 

 Masjid Jami’ 

 Kantor Pos 

 Gereja GPIB Immanuel 

 Bank Indonesia 

- Keaslian bahan serta warna masih 

dipertahankan pada elemen landmark 

dan nodes, untuk distric dilihat dari skala 

deretan bangunan yang rata – rata 

ornamen masih asli dan tetap 

dipertahankan.  

- Visual, bentuk dan aktivitas guna lahan 

dipertahankan tanpa mengganti atau 

menambah karakter baru pada objek. 

Kondisi ini ditemukan pada objek 

tertentu yang masuk dalam elemen 

landmark, nodes, dan distric. 

- Objek pada elemen landmark, nodes, 

dan distric memiliki sejarah yang 

berbeda antara satu dengan lainnya dan 

membuat objek mudah untuk diingat dari 

sejarah pembentukan. 

Nodes  Gedung Ramayana 

 Alun – Alun Merdeka 

 Perempatan Alun – Alun Merdeka 

 Perempatan Kayutangan 

Distric  Kawasan Perbelanjaan Alun – Alun 

 Kawasan Ruang Terbuka Hijau 

(Alun-Alun Malang) 

 Kawasan Peribadatan 

 Kawasan Perkantoran 

 Kawasan Cagar Budaya 

3. Nilai Keunikan Landmark  Gedung Ramayana 

 Tulisan “Alun – Alun Malang” 

 Masjid Jami’ 

 Kantor Pos 

 Gedung Sarinah 

 Gereja GPIB Immanuel 

 Bank Indonesia 

- Nilai keunikan dapat dilihat dari ukuran 

dan bentuk dari objek yang memiliki 

daya tarik, secara umum objek yang 

dimaksud merupakan sebuah objek 

tunggal yang keunikannya dinilai dari 

satu bangunan utuh. Objek yang dapat 

dinilai keunikannya hanya terdapat pada 

elemen landmark, nodes dan signage.  

- Keunikan juga dapat dilihat dari sebutan 

atau nama yang melekat pada objek dan 

memudahkan untuk diingat.   

Nodes  Gedung Ramayana 

 Alun – Alun Merdeka 

 Perempatan Alun – Alun Merdeka 

 Perempatan Kayutangan 

Signage  Tulisan “Alun – Alun Malang” 

 Tulisan “Sarinah” 

 Traffic Light Persimpangan Jl. AR 

Hakim 

 Lambang Bank Mandiri 

4. Ketajaman Batas Landmark  Gedung Ramayana - Objek memiliki pembatas yang dapat 
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No. Parameter Citra 

Kawasan Alun – 

Alun Merdeka 

Elemen Kawasan Objek Analisis 

 Tulisan “Alun – Alun Malang” 

 Masjid Jami’ 

 Kantor Pos 

 Gedung Sarinah 

 Gereja GPIB Immanuel 

 Bank Indonesia 

dilihat secara jelas dan orang dapat 

merasakan adanya suatu batas antar 

objek tersebut terhadap objek lainnya 

seperti pembatas antara gedung bagian 

dalam dan luar gedung, dari posisi dalam 

dan posisi terluar pada jalur jalan atau 

pedestrian. Ketajaman batas dapat dilihat 

dari fungsi objek itu sendiri, warna pada 

objek serta jarak terhadap objek lainnya 

jelas. Ketajaman batas tersebut dapat 

dilihat pada objek elemen landmark, 

pedestrian way, path, nodes, open space, 

edge, distric dan signage   

- Ketajaman dari batasan objek 

memudahkan orang untuk mengingat, 

beberapa diantaranya dapat dilihat 

melalui bentuk, warna serta fungsi objek 

itu sendiri. 

- Ketajaman batas juga dapat 

menimbulkan adanya ketertarikan bagi 

orang – orang yang melihat ketajaman 

dari sisi visual ornamen atau fungsi 

objek yang mudah dikenal karena ramai 

penunjung diantara objek sekitarnya. 

Pedestrian  Pedestrian Merdeka Utara 

 Pedestrian Merdeka Timur 

 Pedestrian Merdeka Barat 

 Pedestrian Merdeka Selatan 

 Pedestrian Alun – Alun Malang 

 Pedestrian Kauman 

 Pedestrian Basuki Rahmat 

Path  Jalan Merdeka Utara 

 Jalan Merdeka Selatan 

 Jalan KH. Agus Salim 

 Jalan Merdeka Barat 

 Jalan Kauman 

 Jalan Basuki Rahmat 

Nodes  Gedung Ramayana 

 Alun – Alun Merdeka 

 Perempatan Alun – Alun Merdeka 

 Perempatan Kayutangan 

Open Space  Taman Alun – Alun Kota Malang 

 Pedestrian Jalan Merdeka Selatan 

 Pedestrian Jalan Merdeka Barat 

 Pedestrian KH. Agus Salim 

 Pendopo Kabupaten Malang 

 Pedestrian Jalan Kauman 

Edge  Jalan KH. Agus Salim 

 Jalan Basuki Rahmat 

 Jalan Kauman 

Distric  Kawasan Perbelanjaan Alun – Alun 
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No. Parameter Citra 

Kawasan Alun – 

Alun Merdeka 

Elemen Kawasan Objek Analisis 

 Kawasan Ruang Terbuka Hijau 

 Kawasan Peribadatan 

 Kawasan Perkantoran 

 Kawasan Cagar Budaya 

Signage  Tulisan “Alun – Alun Malang” 

 Tulisan “Sarinah” 

 Traffic Light Persimpangan Jl. AR 

Hakim 

 Lambang Bank Mandiri 

5. Nilai Keselarasan Distric  Kawasan Perbelanjaan Alun – Alun 

 Kawasan Ruang Terbuka Hijau 

 Kawasan Peribadatan 

 Kawasan Perkantoran 

 Kawasan Cagar Budaya 

- Keselarasan pada objek menunjukkan 

adanya irama yang senada dengan objek 

yang berada di sekitarnya, dapat dilihat 

dari pencahayaan objek, warna, bentuk, 

bahkan ketinggian objek yang tidak 

disimilaritas atau tidak menunjukkan 

perbedaan yang dominan. Keselarasan 

ini dapat dilihat dengan skala kawasan 

karena peran objek – objek yang berada 

di sekitarnya dapat menunjukkan ada 

atau tidaknya sebuah keselarasan antar 

objek. 

- Keselarasan juga dapat dilihat dari 

kesamaan karakter guna lahan karena 

pada kawasan ini hanya elemen distric 

yang dapat dilihat nilai keselarasannya. 

Kesamaan karakter tersebut yang 

menyebabkan suatu kawasan memiliki 

sebutan khusus yang perannya dapat 

memudahkan orang dalam mengingat 

suatu lokasi.  

- Objek yang berada pada kawasan 

tersebut memiliki keserasian aktivitas 

guna lahan yang memudahkan 

pengunjung untuk melakukan pergantian 

aktivitas dengan mudah.  
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No. Parameter Citra 

Kawasan Alun – 

Alun Merdeka 

Elemen Kawasan Objek Analisis 

6. Kedekatan Posisi 

(Proximity) 

Landmark - Path 

 
 Tulisan Alun – Alun Malang dan Jl. 

Merdeka Utara 

 Ramayana dan Jl. Merdeka Utara 

 Kantor Pos dan Jl. Merdeka Selatan 

 Masjid Jami’ dan Jl. Merdeka Barat 

- Kedekatan posisi dapat dilihat dari 

penyatuan dua objek yang keduanya 

saling memudahkan orang untuk 

melakukan keragaman aktivitas. Elemen 

yang dapat dilihat kedekatan posisinya 

adalah landmark – path, landmark – 

node, landmark – pedestrian way, path – 

open space, path – distric, signage – 

path. 

- Kedekatan posisi juga dapat ditandai dari 

kemiripan fisik guna lahan yang 

memiliki jarak berdekatan dan 

membentuk satu kesatuan visual atau 

sebutan kawasan tertentu.  

Landmark – Node  Tulisan Alun – Alun Malang dan 

Alun – Alun Malang 

 Ramayana  

Landmark – Pedestrian  Tulisan Alun – Alun Malang dan 

Pedestrian Alun – Alun Malang 

 Masjid Jami’ dan Pedestrian Merdeka 

Barat 

 Ramayana dan Pedestrian Merdeka 

Timur 

 Kantor Pos dan Pedestrian Merdeka 

Selatan 

 Sarinah dan Pedestrian Merdeka 

Utara 

 Bank Indonesia dan Pedestrian 

Merdeka Utara 

Path – Open Space  Jl. Merdeka (Timur, Barat, Utara, 

Selatan) dan Alun – Alun Malang  

 Jl. Merdeka Selatan dan Pedestrian 

Merdeka Selatan 

 Jl. KH. Agus Salim dan Pedestrian 

KH. Agus Salim 

 Jl. Merdeka Barat dan Pedesrian 

Merdeka Barat 

 Jl. Merdeka Timur dan Pendopo 

Kabupaten Malang 

 Jl. Kauman dan Pedestrian Kauman 

Path – Distric  Jl. Merdeka Barat – Jl. Arif Rahman 

Hakim dan Kawasan Peribadatan 

 Jl Merdeka Utara – Jl. Merdeka 
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No. Parameter Citra 

Kawasan Alun – 

Alun Merdeka 

Elemen Kawasan Objek Analisis 

Timur – Jl. Merdeka Selatan dan 

Kawasan Perdagangan Jasa 

 Jl. Merdeka (Timur, Barat, Selatan, 

Utara) dan Kawasan RTH  

(Taman Alun 

  – Alun Malang) 

 Jl. Basuki Rahmat dan Kawasan 

Cagar Budaya 

 Jl. Merdeka Timur dan Kawasan 

Perkantoran 

Signage – Path  Lambang Tulisan Alun – Alun 

Malang – Jl. Merdeka Utara 

 Lambang Gedung Sarinah – Jl. 

Merdeka Utara 

 Traffic Light Persimpangan Jl. Arief 

Rahman Hakim – Jl. Merdeka Utara 

 Lambang Bank Mandiri – Jl. 

Merdeka Barat 

7. Kesamaan Bentuk 

(Similarity) 

Distric  Kawasan Perdagangan dan Jasa 

 Kawasan Peribadatan 

 Kawasan Ruang Terbuka Hijau 

 Kawasan Perkantoran 

 Kawasan Cagar Budaya 

- Objek merupakan bangunan yang 

memiliki karakter guna lahan sama 

dengan sekitarnya. Kesamaan tersebut 

dapat dilihat dengan skala objek berupa 

kawasan, oleh karena itu elemen yang 

masuk dalam parameter kesamaan 

bentuk adalah distric.   

- Kesamaan tidak hanya dapat dilihat dari 

kesamaan guna lahan tapi dapat dilihat 

melalui kesamaan karakteristik vegetasi 

yang dimiliki objek. Kesamaan tersebut 

dapat membentuk suatu pola pemisah 

visual terhadap objek lainnya.  

- Kesamaan juga dapat dilihat melalui 

visual objek kawasan yang tidak kontras 

dengan melihat kesamaan warna/ 

bentuk/ pencahayaan lampu pada objek 
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No. Parameter Citra 

Kawasan Alun – 

Alun Merdeka 

Elemen Kawasan Objek Analisis 

kawasan. 

8. Kontinuitas Path - Edge  Jl. Basuki Rahmat dan Sungai 

Brantas 

 Jl. KH. Agus Salim 

 Jl. Kauman 

- Kontinuitas/ kesinambungan dilihat pada 

objek yang posisinya sejajar dengan jalur 

jalan. Elemen yang memungkinkan 

memiliki kesinambungan tersebut hanya 

dapat dilihat dari gabungan elemen path 

– edge, path – pedestrian, dan routes.  

- Kesinambungan juga dilihat dari pola 

yang terbentuk dari perkerasan jalan 

dengan vegetasi yang memanjang 

mengikuti jalur jalan.  

- Objek pada Elemen path dan pedestrian 

way dilihat oleh sudut pandang 

pengelihatan sebagai satu kesatuan garis 

lurus membentuk sebuah barisan.  

- Objek pada elemen – elemen tersebut 

berfungsi sebagai suatu pembatas fisik 

atau penanda informasi yang jelas karena 

bentuk objek mengarah pada posisi atau 

arah yang sama membentuk suatu 

kesinambungan. 

Path - Pedestrian  Jl. Merdeka (Timur, Barat, 

Selatan, Utara) dan Pedestrian 

Merdeka (Timur, Barat, 

Selatan, Utara 

 Jl. Basuki Rahmat dan 

Pedestrian Basuki Rahmat 

 Jl. KH. Agus Salim dan 

Pedestrian KH. Agus Salim 

 Jl. Kauman dan Pedestrian 

Kauman 

Routes  Jl. Basuki Rahmat – Jl. Merdeka 

Barat – Jl. Kauman 

 Jl. Basuki Rahmat – Jl. Merdeka 

Utara - Jl Merdeka Timur - Jl SW 

Pranoto 

 Jl. Basuki Rahmat – Jl. Merdeka 

Barat - Jl. Kauman 

 Jl. Basuki Rahmat – Jl. Merdeka 

Utara - Jl. Merdeka Timur - Jl. 

Merdeka Selatan - Jl. Kauman  

 Jl. AR Hakim - Jl. Merdeka Barat - 

Jl. Kauman 

 Jl. AR Hakim – Jl. Merdeka Utara- 

Jl. Merdeka Timur - Jl. Merdeka 

Selatan - Jl. Kauman 

 Jl. AR Hakim – Jl. Merdeka Utara - 

Jl. Merdeka Timur - Jl. SW Pranoto 

9. Ketertutupan 

(Closure) 

Nodes  Alun – Alun Malang 

 Perbelanjaan Ramayana 

- Ketertutupan objek dapat dilihat dari 

elemen node karena objek yang 

membentuk kelompok atau sekumpulan 
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No. Parameter Citra 

Kawasan Alun – 

Alun Merdeka 

Elemen Kawasan Objek Analisis 

 Perempatan Kayutangan 

 Perempatan Alun – Alun Malang 

aktivitas atau orang menjadi suatu gap 

atau kelompok kecil sesuai dengan 

definisi dari elemen node sebagai pusat 

aktivitas orang atau arah yang saling 

bertemu.  

10. Bentuk dan Latar  

(Figure – Ground)  

Landmark  Masjid Jami’ 

 Gedung Ramayana 

 Tulisan Alun – Alun Malang 

 Gedung Sarinah 

 Gereja GPIB Immanuel 

 Kantor Pos 

 Bank Indonesia 

- Bentuk dan latar objek dilihat dari skala 

single building atau bangunan tunggal 

karena objek dilihat dari kekontrasan 

yang dimiliki serta memudahkan untuk 

dilihat. Objek yang memiliki kontras 

latar karena keunikan dari ornamen ini 

dilihat pada objek elemen landmark, hal 

ini juga yang menyebabkan objek dipilih 

sebagai landmark.  
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Tabel 5. 95 Objek Parameter Citra Kawasan Tugu 
No. Parameter Citra 

Kawasan Alun – 

Alun Merdeka 

Elemen Kawasan Objek Analisis 

1. Ciri Khas Landmark  Kantor Balai Kota 

 Stasiun Kereta Api Kota Malang 

 Skodam V  

 Tugu Kota Malang 

 Masjid Ahmad Yani 

 Komplek SMA Tugu 

 Hotel Tugu 

- Ciri khas dapat dilihat secara spesifik 

melalui objek tunggal, karena secara 

tidak langsung memudahkan orang 

mengenali ciri khas dari objek tersebut 

dibandingkan ketika ciri khas dilihat dari 

skala kawasan yang memungkinkan 

pengamat lebih sulit melihat ciri khas. 

Ciri khas objek dilihat dari bentuk, 

waran serta ukuran objek elemen 

landmark, nodes, dan signage. 

- Objek tersebut berada pada posisi atau 

letak yang mudah dilihat dari banyak 

sudut pengelihatan sehingga orang 

semakin mudah melihat ciri khas pada 

objek. 

- Objek yang dipilih sebagai landmark, 

node dan signage merupakan objek yang 

memiliki ketertarikan bagi pengunjung 

karena ciri khas objek, oleh karena itu 

pengunjung merasa nyaman beraktivitas 

di sekitar objek. 

Nodes  Taman Alun – Alun Tugu  

Signage  Tulisan “Malang” di Stasiun Kota 

Malang 

 Tulisan “Balai Kota Malang” 

 Tulisan “Splindid Inn” 

 Tulisan “Hotel Tugu” 

2. Nilai Sejarah Landmark  Kantor Balai Kota 

 Stasiun Kereta Api Kota Malang 

 Skodam V  

 Tugu Kota Malang 

 Masjid Ahmad Yani 

 Komplek SMA Tugu 

 Hotel Tugu 

- Nilai sejarah dilihat dari keaslian bahan 

atau warna kelengkapan objek yang 

masih dipertahankan terdapat pada objek 

– objek elemen landmark, node, distric 

di kawasan Tugu. 

- Objek – objek pada ketiga elemen 

tersebut masih dipertahankan visual, 

bentuk ataupun aktivitas guna lahannya 

oleh karena itu orang melihat objek 

mengenal objek karena ada aspek 

bersejarah yang melekat pada objek.  

Nodes  Taman Alun – Alun Tugu 

Distric  Kawasan RTH (Taman Alun – Alun 

Tugu) 

 Kawasan Perdagangan 

 Kawasan Pendidikan 

 Kawasan Perkantoran 
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No. Parameter Citra 

Kawasan Alun – 

Alun Merdeka 

Elemen Kawasan Objek Analisis 

 Kawasan Residential 

3. Nilai Keunikan Landmark  Kantor Balai Kota 

 Stasiun Kereta Api Kota Malang 

 Skodam V  

 Tugu Kota Malang 

 Masjid Ahmad Yani 

 Komplek SMA Tugu 

 Hotel Tugu 

- Keunikan objek dapat dilihat dari ukuran 

dan bentuk yang menarik dibandingkan 

objek lainnya. Sama seperti halnya 

melihat ciri khas objek, keunikan juga 

dapat dilihat pada objek skala tunggal 

karena jika dilihat skala kawasan akan 

menyulitkan orang menilai aspek yang 

unik dari objek.  

- Keunikan juga dapat dilihat dari nama – 

nama objek yang mudah untuk diingat 

atau dikenali, pada kondisi lapangan 

objek yang memiliki keunikan dapat 

dilihat pada objek elemen landmark, 

node dan signage. 

Nodes  Taman Alun – Alun Tugu 

Signage  Tulisan “Malang” di Stasiun Kota 

Malang 

 Tulisan “Balai Kota Malang” 

 Tulisan “Splindid Inn” 

 Tulisan “Hotel Tugu” 

4. Ketajaman Batas Landmark  Kantor Balai Kota 

 Stasiun Kereta Api Kota Malang 

 Skodam V  

 Tugu Kota Malang 

 Masjid Ahmad Yani 

 Komplek SMA Tugu 

 Hotel Tugu 

- Ketajaman batas objek – objek tersebut 

dapat dilihat secara jelas dan pengunjung 

dapat merasakan adanya suatu batas 

melalui fungsi objek, warna atau jarak 

objek terhadap objek lain.Ketajaman 

tersebut juga dapat memudahkan orang 

untuk mengingat lokasi objek tersebut. 

- Ketajaman batas dapat berupa visual dari 

objek elemen – elemen yang menonjol 

seperti pada warna objek yang cerah, 

bentuk objek yang jelas dan berbeda 

dengan lainnya, aktivitas guna lahan 

yang jelas. 

Pedestrian  Pedestrian Jalan Tugu 

 Pedestrian Jalan Kertanegara 

 Pedestrian Taman Tugu 

 Pedestrian Jalan Kahuripan 

 Pedestrian Jalan Majapahit 

Path  Jalan Tugu 

 Jalan Trunojoyo 

 Jalan Kertanegara 

 Jalan Kahuripan 

 Jalan Gajahmada 

 Jalan Majapahit 

Nodes  Taman Alun – Alun Tugu 
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No. Parameter Citra 

Kawasan Alun – 

Alun Merdeka 
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Open Space  Taman Alun – Alun Tugu 

 Boulevard Kertanegara 

 Pedestrian Jalan Kertanegara 

 Taman Rekreasi Kota 

 Taman Trunojoyo 

Edge  Vegetasi Alun – Alun Tugu 

 Sungai Brantas 

 Jalan Kertanegara 

 Boulevard Kertanegara 

 Jalan Majapahit 

 Jalan Gajahmada 

Distric  Kawasan RTH (Taman Alun – Alun 

Tugu) 

 Kawasan Perdagangan 

 Kawasan Pendidikan 

 Kawasan Perkantoran 

 Kawasan Residential 

Signage  Tulisan “Malang” di Stasiun Kota 

Malang 

 Tulisan “Balai Kota Malang” 

 Tulisan “Splindid Inn” 

 Tulisan “Hotel Tugu” 

5. Nilai Keselarasan Distric  Kawasan RTH (Taman Alun – Alun 

Tugu) 

 Kawasan Perdagangan 

 Kawasan Pendidikan 

 Kawasan Perkantoran 

 Kawasan Residential 

- Keselarasan dapat dilihat dari 

pencahayaan, warna, bentuk ataupun 

ketinggian objek yang serasi atau tidak 

kontras. Artinya keselarasan tidak dapat 

dilihat secara single building karena 

harus melihat keserasiannya terhadap 

objek sekitarnya (melihat secara berderet 

bangunan yang membentuk kawasan).  

- Keselarasan juga dapat dilihat dari 

kesamaan karakter guna lahan atau 

pembentukan aktivitas guna lahan yang 

saling berhubungan. Hal tersebut mampu 
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No. Parameter Citra 

Kawasan Alun – 

Alun Merdeka 

Elemen Kawasan Objek Analisis 

membuat orang merasakan adanya suatu 

keserasian antar objek.  

6. Kedekatan Posisi 

(Proximity) 

Landmark - Path 

 
 Kantor Balai Kota Malang dan Jl. 

Tugu 

 Skodam V dan Jl. Tugu 

 Stasiun KA dan Jl. Trunojoyo 

 Tugu Kota Malang dan Jl. Tugu 

 SMA Tugu dan Jl. Tugu 

 Masjid Ahmad Yani dan Jl. 

Kahuripan 

 Hotel Tugu dan Jl. Tugu 

- Kedekatan posisi yang dimiliki objek 

secara tidak langsung memudahkan 

pengunjung untuk melakukan aktivitas 

lebih dari satu di jalur yang sama.  

- Adanya suatu kemiripan fisik objek yang 

jaraknya berdekatan serta membentuk 

satu kesatuan visual yang sama.   

Landmark – Node  Kantor Balai Kota Malang dan Alun 

– Alun Tugu 

 Kodam V dan Taman Alun – Alun 

Tugu 

 Stasiun Kota dan Taman Alun – Alun 

Tugu 

 Tugu Malang dan Taman Alun – 

Alun Tugu 

Landmark – Pedestrian  Kantor Balai Kota Malang dan 

Pedestrian Jl. Tugu 

 Skodam V dan Pedestrian Jl. Tugu  

 Tugu Malang dan Pedestrian Taman 

Tugu  

 SMA Tugu dan Pedestrian Jl. 

Kertanegara 

 Masjid Ahmad Yani dan Pedestrian 

Jl. Kahuripan 

Path – Open Space  Jl. Tugu dan Taman Alun – Alun 

Tugu 

 Jl. Kertanegara dan Boulevard 

Kertanegara 

 Jl. Kertanegara dan Pedestrian Jl. 

Kertanegara 
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Kawasan Alun – 
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 Jl. Trunojoyo dan Taman Trunojoyo 

 Jl. Majapahit dan Taman Rekreasi 

Kota 

Path – Distric  Jl. Tugu dan Kawasan Perkantoran 

Tugu 

 Jl. Kahuripan dan Kawasan 

Perdagangan   

 Jl. Trunojoyo dan Kawasan 

Residential 

 Jl. Tugu dan Kawasan RTH  

 Jl. Tugu dan Kawasan Pendidikan  

Signage – Path  Tulisan Balai Kota dan Jl. Tugu 

 Tulisan Stasiun Kota dan Jl. 

Trunojoyo 

 Tulisan Splendid Inn dan Jl. Tugu 

 Tulisan Hotel Tugu dan Jl. Tugu 

7. Kesamaan Bentuk 

(Similarity) 

Distric  Kawasan Pendidikan 

 Kawasan Perdagangan (Pasar 

Splendid) 

 Kawasan RTH (Alun – Alun Tugu) 

 Kawasan Perkantoran 

 Kawasan Residential 

- Kesamaan yang dimiliki objek dapat 

dilihat dari karakter guna lahan yang 

sama hingga membentuk sebuah sebutan 

tertentu seperti kawasan pendidikan, 

kawasan perdagangan dan sebagainya. 

- Selain dapat dilihat dari kesamaan 

karakter guna lahan kawasan, dapat juga 

kesamaan dilihat dari karakteristik 

vegetasi hingga membentuk sebuah pola 

pemisah visual terhadap objek lainnya. 

- Pencahayaan, warna atau bentuk objek 

pada kawasan tidak kontras dan 

membentuk sebuah keterikatan visual 

yang dapat membentuk kesamaan 

bentuk. 

8. Kontinuitas Path - Edge  Jalan Tugu dan Vegetasi Alun – Alun 

Tugu 

 Jalan Kertanegara dan Boulevard 

Kertanegara 

- Objek yang berjajar dengan jalur jalan 

membentuk sebuah kontinuitas yang 

tujuannya juga memberikan kemudahan 

orang untuk menjangkau menggunakan 
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Kawasan Alun – 

Alun Merdeka 
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Path - Pedestrian  Jalan Tugu dan Pedestrian Tugu  

 JalanKertanegara dan Pedestrian 

Kertanegara 

 Jalan Kahuripan dan Pedestrian 

Kahuripan 

 Jalan Tugu dan Pedestrian Taman 

Alun – Alun Tugu 

 Jalan Majapahit dan Pedestrian 

Majapahit 

berbagai jenis kendaraan. 

- Kontinuitas juga dapat dilihat dari 

perkerasan jalan yang berjajar dengan 

vegetasi sekitar objek yang memanjang 

mengikuti jalur jalan dan dapat dilihat 

sebagai garis lurus yang berpola. 

- Contoh lain kontinuitas dapat dilihat dari 

jalur pedestrian terhadap jalur 

membentuk satu barisan.   

- Objek dapat digunakan sebagai 

pembatas fisik dan penanda informasi 

karena memiliki posisi atau arah yang 

saling mengikuti.   

Routes  Jalan Kahuripan-Jalan Kertanegara 

 Jalan Gajahmada-Jalan Kahuripan 

 Jalan Majapahit–Jalan Kertanegara 

 Jalan Gajahmada-Jalan Majapahit 

 Jalan Kahuripan–Jalan Majapahit 

 Jalan Kahuripan-Jalan Suropati 

 Jalan Majapahit–Jalan Suropati 

9. Ketertutupan 

(Closure) 

Nodes  Taman Alun – alun Tugu - Ketertutupan objek yang dimaksud 

adalah sekelompok kegiatan yang 

membentuk kelompok kecil dan terlihat 

mendominasi di satu titik. Kelompok – 

kelompok tersebut dapat dilihat pada 

objek elemen node karena objek node 

menjadi titik simpul pertemuan aktivitas, 

contohnya dapat dilihat pada taman Alun 

– Alun Tugu yang menjadi titik 

berkumpulnya banyak orang dengan 

berbagai jenis aktivitas. 

10. Bentuk dan Latar  

(Figure – Ground)  

Landmark  Kantor Balai Kota Malang 

 Skodam V 

 Stasiun KA Kota Baru 

 Tugu Kota Malang 

 SMA Tugu 

 Masjid Ahmad Yani 

 Hotel Tugu 

- Bentuk dan latar objek harus 

menunjukkan adanya sesuatu yang 

kontras untuk memudahkan orang 

melihat dan mengingat. Aspek tersebut 

dapat dilihat objek – objek yang masuk 

dalam elemen landmark. Secara tidak 

langsung landmark sendiri menunjukkan 

adanya sesuatu yang kontras yang 
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dimiliki objek,oleh karena itu objek 

mudah untuk dibedakan dengan lainnya.   
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Selanjutnya untuk melihat keterkaitan antara hasil analisis multidimensional terkait 

parameter citra elemen kawasan terhadap jalur pedestrian dapat dilihat pada gambar 5.60 

yang menjelaskan bahwa kemiripan persepsi oleh pelaku aktivitas pada kuadran I memiliki 

kecenderungan pemilih yang sedang beraktivitas pada jalur pedestrian taman Tugu dan 

pedestrian Kertanegara karena mereka memiliki point of interest tertentu dibandingkan 

responden yang menilai citra dari jalur pedestrian lainnya di kawasan Tugu. Pada gambar 

5.61 dapat dijelaskan bahwa kecenderungan responden yang memiliki kemiripan citra 

elemen kawasan menilai dari jalur pedestrian Tugu. Pada gambar 5.62 menjelaskan bahwa 

responden pada kuadran IV menunjukkan kemiripan persepsi citra elemen kawasan dari 

jalur pedestrian Taman Tugu.  Sebaliknya, pada kawasan Alun – Alun Merdeka 

menunjukkan bahwa pada gambar 5.63 untuk pelaku aktivitas yang masuk kuadran I 

memiliki kedekatan posisi aktivitas yang mempengaruhi kemiripan persepsi yaitu pada 

jalur pedestrian Merdeka Utara dan pedestrian SW. Pranoto. Pada gambar 5.64 

menunjukkan bahwa kemiripan penilaian citra elemen kawasan sangat dipengaruhi oleh 

kedekatan aktivitas yang sedang dilakukan pada titik lokasi yang sama, yaitu pada jalur 

pedestrian Merdeka Utara, pedestrian Merdeka Timur, pedestrian Merdeka Selatan, 

pedestrian Merdeka Barat, pedestrian Alun – Alun Merdeka, pedestrian SW. Pranoto dan 

pedestrian Basuki Rahmat. Namun berbeda dengan pelaku aktivitas kuadran III pada 

gambar 5.65 menunjukkan bahwa kemiripan persepsi citra elemen kawasan antar jenis 

aktivitas tidak memiliki kedekatan secara spasial, aspek yang mempengaruhi kemiripan 

berasal dari memori atau ingatan masing – masing pelaku aktivitas. Pada gambar 5.66 

menunjukkan bahwa kedekatan posisi aktivitas kuadran IV yang menyebabkan adanya 

kemiripan persepsi citra yaitu berada pada jalur pedestrian SW. Pranoto. Untuk keterkaitan 

antara jalur pedestrian terhadap hasil multidimensional scaling dapat dilihat 

pengelompokan posisi responden pengguna jalur pedestrian pada gambar – gambar berikut.  
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Gambar 5. 60 Pemetaan Pengguna Jalur Pedestrian Dalam Kemiripan Penilaian Citra Kawasan 

Kuadran I 
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Gambar 5. 61 Pemetaan Pengguna Jalur Pedestrian Dalam Kemiripan Penilaian Citra Kawasan 

Kuadran II 
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Gambar 5. 62 Pemetaan Pengguna Jalur Pedestrian Dalam Kemiripan Penilaian Citra Kawasan 

Kuadran IV 
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Gambar 5. 63 Pemetaan Pengguna Jalur Pedestrian Dalam Kemiripan Penilaian Citra Kawasan 

Kuadran I 
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Gambar 5. 64 Pemetaan Pengguna Jalur Pedestrian Dalam Kemiripan Penilaian Citra Kawasan 

Kuadran II 



251 
 

 
Gambar 5. 65 Pemetaan Pengguna Jalur Pedestrian Dalam Kemiripan Penilaian Citra Kawasan 

Kuadran III 
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Gambar 5. 66 Pemetaan Pengguna Jalur Pedestrian Dalam Kemiripan Penilaian Citra Kawasan 

Kuadran IV 
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5.7.5 Citra Elemen Kawasan  

Setiap indikator yang dipilih responden pengguna jalur pedestrian dengan perbedan 

jenis aktivitas yang dilakukan menunjukkan adanya perbedaan pengertian atau pemaknaan 

terkait indikator citra elemen kawasan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh jenis aktivitas 

yang sedang dilakukan responden. Tujuan pendefinisian indikator untuk mengetahui aspek 

yang membedakan pemahaman atau pengertian indikator citra dari aktivitas yang berbeda. 

Indikator yang diuraikan berikut hanya indikator yang memiliki pembanding berupa jenis 

aktivitas yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, idikator citra elemen kawasan Alun – Alun 

Merdeka dapat dilihat pada uraian berikut: 

a. Kedekatan posisi  

Menurut pelaku aktivitas di kuadran I (hanya sekedar lewat, menunggu angkutan 

umum dan olahraga) kedekatan posisi diartikan mereka sebagai kedekatan objek yang 

memudahkan mereka menuju lokasi tujuan utama beraktivitas dengan penggunaan waktu 

yang lebih efisien.  

Berbeda dengan pelaku aktivitas di kuadran III (berjualan, belajar) bahwa kedekatan 

posisi dianggap sebagai kemudahan pelaku aktivitas berjualan untuk mendapatkan pembeli 

karena orang lebih suka untuk beraktivitas pada titik yang jarak atau posisinya berdekatan, 

untuk pelaku aktivitas belajar menganggap kedekatan posisi menjadi daya tarik orang 

banyak memilih beraktivitas pada lokasi tersebut dan semakin banyak orang tersebut 

menambah kenyamanan pelaku aktivitas belajar. Kedekatan posisi untuk pelaku aktivitas 

kuadran III diartikan sebagai peluang dipilihnya suatu lokasi untuk beraktivitas oleh 

banyak orang menjadi keuntungan atau ketertarikan pelaku aktivitas kuadran III memilih 

lokasi tersebut.  

Sebaliknya, menurut pelaku aktivitas kuadran IV (berdiskusi, duduk) mengartikan 

kedekatan posisi sebagai suatu kemudahan yang memungkinkan mereka melakukan 

aktivitas tambahan dalam waktu yang tidak lama.  

b. Kontinuitas 

Pada pelaku aktivitas kuadran I (hanya sekedar lewat, menunggu angkutan umum dan 

olahraga), mengartikan kontinuitas sebagai kenyamanan mereka dalam beraktivitas. 

Apabila kontinuitas objek kurang mendukung, keinginan pelaku aktivitas juga berkurang.  

Pada pelaku aktivitas berdiskusi dan duduk di kuadran IV (berdiskusi, duduk) 

mengartikan kontinuitas sebagai kemudahan mereka untuk menuju atau berpindah lokasi 

aktivitas.  
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c. Ketertutupan  

Pada responden yang aktivitasnya masuk dalam kuadran I (hanya sekedar lewat, 

menunggu angkutan umum dan olahraga) menunjukkan ketertutupan pada objek 

menghalangi atau menganggu mereka dalam beraktivitas serta kenyamanan juga 

berkurang.   

Sebaliknya, pada kuadran III (berjualan, belajar) pelaku aktivitas melihat ketertutupan 

sebagai titik lokasi yang berpotensi mendukung aktivitas mereka, semakin banyak orang 

berada di titik tersebut semakin memudahkan atau menambah ketertarikan pelaku kuadran 

III untuk beraktivitas.  

d. Nilai Kesejarahan 

Indikator nilai kesejarahan kurang mendukung pelaku kuadran I dalam beraktivitas, 

karena mereka tidak berpengaruh dalam memudahkan aktivitasnya sedangkan pelaku 

aktivitas membutuhkan waktu cukup cepat dalam melakukan aktivitasnya. 

Pada pelaku aktivitas kuadran IV (berdiskusi, duduk) menunjukkkan bahwa nilai 

kesejarahan tidak dapat dilihat secara langsung meskipun mereka sedang duduk atau 

berdiskusi dianggap tidak mendukung aktivitasnya.  

e. Ciri Khas  

Pelaku aktivitas kuadran II (menikmati pemandangan, foto – foto, jalan – jalan dan 

bermain) melihat ciri khas sebagai suatu hal yang penting dalam penguat citra elemen 

kawasan, karena aktivitas yang mereka lakukan didukung oleh aspek yang menarik dari 

suatu objek yaitu ciri tertentu yang membedakan dengan objek lain dan mendukung 

mereka menciptakan memori tertentu ketika beraktivitas dekat dengan objek yang 

memiliki ciri khas.  

Sebalinya, menurut pelaku aktivitas kuadran III (berjualan, belajar), ciri khas menjadi 

kemudahan mereka untuk bertemu dengan banyak orang serta memudahkan aktivitas 

keduanya.  

Pada pelaku aktivitas kuadran IV (berdiskusi, duduk) melihat ciri khas sebagai 

ketertarikan yang dapat mereka nikmati dan dapat mereka jadikan bahan untuk diskusi, 

untuk aktivitas duduk melihat ciri khas sebagai peluang banyaknya orang yang berkunjung 

disekitarnya oleh karena itu dengan suasana yang ramai menambah kenyamanan pelaku 

aktivitas duduk. Oleh karena itu, ciri khas dapat dilihat sebagai aspek pendukung 

kemudahan dan kenyamanan aktivitas.  
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f. Keunikan  

Pada aktivitas kuadran II (menikmati pemandangan, foto – foto, jalan – jalan dan 

bermain) melihat keunikan dari objek sebagai pembanding tujuan lokasi aktivitas dengan 

lokasi lainnya, semakin unik suatu objek semakin meningkatkan minat mereka memilih 

lokasi beraktivitas.  

Pada pelaku aktivitas kuadran III (berjualan, belajar), melihat keunikan dari suatu objek 

dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Karena semakin unik objek dapat 

meningkatkan keinginan orang berkunjung. Oleh karena itu, dengan keunikan yang 

dimiliki suatu objek dapat dijadikan lokasi pelaku aktivitas berjualan untuk 

memperdagangkan jualannya sedangkan bagi pelaku aktivitas belajar dapat meningkatkan 

keinginannya untuk mempelajari objek tersebut.  

Pada aktivitas kuadran IV (berdiskusi, duduk) melihat keunikan sebagai salah satu 

aspek yang menarik mereka untuk beraktivitas karena suatu kenyamanan. Semakin ramai 

atau meningkat pengunjung untuk melakukan interaksi pada objek semakin menambah 

kenyamanan pelaku aktivitas kuadran IV dalam beraktivitas.  

g. Bentuk dan Latar 

Pada aktivitas kuadran II (menikmati pemandangan, foto – foto, jalan – jalan dan 

bermain) menjadikan bentuk dan latar dari objek sebagai alasan utama dalam pemilihan 

lokasi beraktivitas. Semakin menarik bentuk dan latar objek keinginan aktivitas untuk 

dilakukan juga semakin tinggi. Secara tidak langsung, akan tercipta suatu memori antara 

aktivitas dan lingkungan tersebut karena aktivitas yang dilakukan melibatkan lingkungan 

sebagai pendukung utama aktivitas dapat dilakukan.  

Sebaliknya, pada aktivitas kuadran III (berjualan, belajar) melihat bentuk dan latar 

objek sebagai aspek yang menguntungkan atau memudahkan pelaku dalam beraktivitas. 

Aktivitas yang dilakukan dapat terjadi karena adanya aktivitas utama dari pelaku lain di 

sekitar objek dan menyebabkan timbulnya aktivitas baru seperti yang terdapat di kuadran 

III.   

Hasil yang ditunjukkan pada kawasan Tugu memungkinkan terjadi suatu perbedaan 

dalam memaknai suatu indikator citra elemen kawasan, dipengaruhi oleh lokasi dan jenis 

aktivitas yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut: 

a. Bentuk dan Latar  

Pada kuadran I aktivitas yang terjadi seperti (bermain, menikmati pemandangan, foto 

– foto) melihat bentuk dan latar yang dimiliki objek sebagai aspek penentu dimana 

aktivitas mereka akan dilakukan atau akan terjadi. Semakin menarik bentuk dan berbeda 
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latarnya mampu meningkatkan atau menciptakan suatu kesenangan dalam beraktivitas dan 

mampu merekam sebuah ingatan yang baik.  

Sebaliknya, pada aktivitas kuadran IV (belajar, berdiskusi) menunjukkan bahwa 

mereka melihat bentuk dan latar dari objek sebagai tujuan mereka mengenal objek lebih 

dalam dengan cara mendiskusikan dan mempelajari aspek – aspek yang terdapat pada 

objek. Aktivitas pada kuadran IV dapat terjadi karena adanya rasa keingintahuan pelaku 

aktivitas terhadap objek yang menyebabkan objek tersebut menarik dan banyak dikunjungi 

pelaku aktivitas lain.  

b.  Ciri Khas 

Responden yang masuk dalam kuadran I (bermain, menikmati pemandangan, foto – 

foto) melihat ciri khas dari objek sebagai ketertarikan tersendiri yang mudah diingat karena 

ada keinginan untuk memilih beraktivitas di sekitar objek kembali dibandingkan objek 

lainnya. Semakin berbeda atau khas suatu objek, semakin tidak monoton pemandangan 

yang terlihat dan membuat ketertarikan pada objek meningkat.  

Pada aktivitas kuadran IV (belajar, berdiskusi) menilai ciri khas suatu objek 

berpengaruh dalam pemilihan lokasi mereka beraktivitas. Semakin ramai pengunjung 

sekitar objek, mampu menambah rasa ingin tahu pelaku untuk melakukan aktivitasnya di 

sekitar objek.  

c.   Keunikan  

Menurut pelaku aktivitas kuadran I (bermain, menikmati pemandangan, foto – foto) 

keunikan dari objek menjadi satu kesatuan dengan ciri khas ataupun bentuk dan latar yang 

menarik dari objek. Semakin unik suatu objek, akan meningkatkan keinginan mengunjungi 

objek. Selain dapat merefresh pikiran, pelaku aktivitas dapat meningkatkan suasana hati 

dan pikiran mereka menjadi lebih baik karena melihat sesuatu yang bagus seperti keunikan 

pada objek.  

Sebaliknya, pada pelaku aktivitas kuadran IV (belajar, berdiskusi) melihat keunikan 

objek sebagai aspek yang dapat menyebabkan dilakukannya aktivtas belajar dan diskusi. 

Aktivitas ini terjadi secara tidak sengaja karena melihat ada sesuatu yang menarik dari 

objek untuk mereka perbincangkan.  

d.  Ketertutupan  

Pelaku aktivitas kuadran I (bermain, menikmati pemamndangan, foto – foto) melihat 

ketertutupan objek sebagai aspek yang kurang mendukung aktivitas mereka. Semakin 

ramai objek dikunjungi, dapat mengganggu aktivitas yang sedang pelaku lakukan. Ruang 

mereka untuk beraktivitas juga semakin terbatas.  
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Pelaku aktivitas kuadran II (jalan – jalan, hanya sekedar lewat) memaknai 

ketertutupan pada objek sebagai situasi pendukung aktivitas. Apabila lokasi tersebut sepi 

pengguna, kenyamanan pelaku aktivitas jalan – jalan dan hanya sekedar lewat juga akan 

berkurang. Sertas dengan terbentuknya suatu ketertutupan dari kelompok orang 

beraktivitas, menambah keinginan pelaku aktivitas kuadran II mengunjungi.  

Pada pelaku aktivitas kuadran IV (belajar, berdiskusi) melihat ketertutupan sebagai 

aspek pendukung mereka untuk beraktivitas. Melihat objek banyak dikunjungi orang yang 

membentuk gap – gap kecil menunjukkan bahwa pelaku aktivitas kuadran IV menganggap 

bahwa lokasi objek tersebut tepat untuk mendukung aktivitas mereka berlangsung.  

e.   Kedekatan Posisi 

Pelaku aktivias kuadran II (jalan – jalan, hanya sekedar lewat) melihat kedekatan 

posisi sebagai salah satu cara untuk efisiensi waktu dalam melakukan aktivitas mereka 

menuju lokasi tujuan.  

Sebaliknya, menurut pelaku aktivitas kuadran IV (belajar, berdiskusi) melihat 

kedekatan posisi sebagai aspek penentu mereka memilih lokasi beraktivitas. Semakin dekat 

posisi objek terhadap objek lain ketertarikan orang beraktivitas tinggi, hal tersebut 

membuat mereka semakin tertarik beraktivitas di sekitar objek tersebut.  

f.   Kontinuitas  

Responden yang masuk dalam kuadran II (jalan – jalan, hanya sekedar lewat) menilai 

kontinuitas objek dapat dilihat dari keberlanjutan jalur pedestrian (tidak terputus) yang 

dapat menghubungkan lokasi awal ke lokasi tujuan mereka serta menambah kenyamanan 

mereka dalam berjalan. 

Sebaliknya, kontinuitas bagi pelaku aktivitas kuadran IV (belajar, berdiskusi) diartikan 

sebagai keberlanjutan bangunan yang berjajar dengan baik membentuk fasade bangunan 

yang konsisten. Oleh karena itu, kontinuitas tersebut dianggap mampu memudahkan 

mereka dalam melakukan aktivitas tambahan dalam waktu bersamaan.  

g.  Keselarasan  

Pada pelaku aktivitas kuadran II (jalan – jalan, hanya sekedar lewat) melihat 

keselarasan objek sebagai satu kesatuan yang saling terintegrasi, memudahkan pelaku 

aktivitas untuk mengenal dan mengetahui letak bangunan di sekitar objek ketika mereka 

sedang berjalan.  

Sebaliknya, pelaku aktivitas kuadran IV (belajar, berdiskusi) menganggap keselarasan 

sebagai salah satu aspek yang menarik, karena kawasan terlihat rapi dan serasi. Semakin 

selaras suatu kawasan, visual terlihat semakin bagus dan dapat menciptakan kesenangan 
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tersendiri bagi mereka yang sedang beraktivitas. Serta dapat memberikan inspirasi – 

inspirasi baru yang mendukung aktivitas mereka.  

h.  Kesamaan Bentuk  

Menurut responden pelaku aktivitas kuadran II (jalan – jalan, hanya sekedar lewat) 

melihat kesamaan bentuk objek dapat menambah ketertarikan mereka memilih suatu lokasi 

beraktivitas. Hal ini dilihat oleh pelaku aktivitas dari kesamaan bentuk vegetasi atau 

pepohonan di sekitar lokasi mereka berjalan yang membuat titik lokasi mereka berjalan 

jadi teduh dan rindang.  

Menurut pelaku aktivitas kuadran IV (belajar, berdiskusi) kesamaan bentuk dari objek 

dapat dijadikan mereka sebagai lokasi untuk mereka pelajari atau diskusikan. Selain itu 

kesamaan bentuk membuat objek semakin menarik untuk dipandang dalam jangka waktu 

cukup lama ketika mereka beraktivitas, tidak terlihat membosankan.  

5.7.6 Pengembangan Citra Elemen Kawasan   

Pengembangan citra dapat dilakukan salah satunya dengan memperbaiki kondisi 

objek pada masing – masing elemen kawasan yang membutuhkan perawaan atau perbaikan 

dari sisi visual atau fungsi tata guna lahan, guna meningkatkan kenyamanan atau keinginan 

masyarakat untuk mengunjungi kawasan tersebut. Setiap parameter pembentuk citra 

elemen kawasan memiliki cara penanganan berbeda – beda dalam menjaga dan 

meningkatkan kualitasnya, namun hanya beberapa parameter yang dapat dilakukan 

penanganan pada kedua lokasi penelitian. Berikut beberapa penanganan parameter citra 

elemen kawasan sesuai dengan hasil parameter yang terpilih oleh pengguna jalur 

pedestrian pada kedua kawasan penelitian: 

a. Pengembangan Citra Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka  

o Kedekatan posisi : Penanganan yang dapat dilakukan dengan cara 

memperbaiki kondisi parkir kendaraan di badan jalan yang sifatnya illegal di 

sepanjang jalan Merdeka Timur khususnya depan Gedung Ramayana, Kantor 

Kabupaten Malang dan deretan bangunan lain di jalan yang sama. Dilakukan 

penataan jalur jalan untuk tidak menggunakan badan jalan sebagai area parkir 

kendaraan sesuai pada Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RDTR 

dan PZ Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tengah pada bagian ketiga Strategi 

Penataan BWP pasal 7 ayat 2 untuk menerapkan sistem kawasan yang bebas dari 

kendaraan bermotor di lokasi perdagangan dan jasa.  Lokasi parkir dapat 

dilakukan pada ruang parkir Gedung Ramayana yang telah disediakan, atau pada 
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lokasi parkir Kantor Pendopo Kabupaten Malang. Pentingnya melakukan 

penanganan ini adalah memudahkan pengunjung untuk berpindah lokasi 

aktivitas akibat terhalang kendaraan parkir, hal tersebut membuat pengguna jalan 

merasa tidak ada kedekatan posisi antara objek dengan jalur pedestrian atau jalur 

jalan.  

o Kontinuitas : Penanganan dari sisi kontinuitas dapat dilakukan dengan 

memperbaiki jalur yang masih digunakan sebagai lokasi parkir (pedestrian 

Merdeka Barat) sesuai pada RDTR paragraf keempat terkait Sistem Jaringan 

Pedestrian dan Jalur Sepeda pasal 32 nomor 2 (c) tentang pengendalian 

pemanfaatan jalur pejalan kaki dari kegiatan perparkiran.  

o Nilai Sejarah :  

(1) Penanganan dari sisi nilai sejarah dapat dilakukan dengan tetap 

mempertahankan keaslian ornamen pada bangunan bersejarah (Gedung 

Ramayana, Masjid Jami’, Kantor Pos, Gereja GPIB Immanuel serta Bank 

Indonesia).  

(2) Melakukan revitalisasi pada objek distric cagar budaya (kawasan Alun – 

Alun Merdeka) sesuai yang tertulis dalam RDTR Kota Malang Tengah bagian 

keempat paragraf kesatu terkait rencana kawasan budidaya pasal 21 nomor 5 

yaitu untuk tetap mempertahankan unsur – unsur bangunan yang sifatnya kuno 

atau lama dan penanganan mengacu pada referensi bangunan yang telah 

ditetapkan. Untuk contoh penanganan di kawasan lain yaitu pada kawasan 

perkantoran atau kegiatan perkantoran kawasan Alun – Alun Merdeka. 

Mempertahankan keaslian ornamen pada bangunan kantor seperti Kantor 

Kabupaten Malang, Kantor Pos, Bank Indonesia, Bank Mandiri, Kantor Pajak 

dan sebagainya.  

o Ketertutupan (Closure) : Penanganan dapat dilakukan dengan merelokasi 

pemanfaatan jalur pedestrian yang digunakan sebagai lokasi berjualan 

(kelompok pedagang) pada pedestrian Merdeka Barat, pedestrian Merdeka 

Timur serta pedestrian KH. Agus Salim, penanganan dapat dilakukan dengan 

pemindahan lokasi pedagang untuk perdagangan informal agar terpusat sesuai 

pada Program Perwujudan Rencana Pola Ruang Pasal 49 (b) untuk menyediakan 

ruang bagi perdagangan informal. Salah satunya dapat dialokasikan pada 

perdagangan deret di Jalan Kauman atau di Pasar Besar Jalan Sartono S.H. 
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b. Pengembangan Citra Elemen Kawasan Tugu 

o Kontinuitas :  

(1) Penanganan dapat dilakukan dengan cara melakukan perbaikan kondisi jalur 

pedestrian yang rusak (tidak rata) yaitu pada pedestrian Suropati dan pedestrian 

yang terhalang reklame pada pedestrian Suropati yang menghalangi visual objek 

bangunan Skodam V pada Kawasan Tugu.  

(2) Melakukan penyediaan tempat parkir komunal pada gedung Balai Kota dan 

tempat parkir off street pada Jalan Kahuripan.  

(3) Menyediakan jalur sepeda karena masih banyak pengguna sepeda yang 

menggunakan jalur pedestrian Kahuripan dan Kertanegara sebagai tempat 

bersepeda sesuai pada rencana yang tertulis dalam RDTR Bagian Malang 

Tengah paragraf keempat terkait Sistem Jaringan Pedestrian dan Jalur Sepeda 

pasal 32 nomor 3a terkait pengembangan jalur sepeda khususnya pada jalur 

pedestrian Kahuripan dan jalur pedestrian Kertanegara.  
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BAB VI 

PENUTUPAN 

6.1 Kesimpulan 

Kriteria elemen pembentuk citra kawasan bersejarah di Kawasan Alun – Alun 

Merdeka dan Tugu adalah landmark yang memiliki usia bangunan > 50 tahun; memiliki 

sejarah khusus bangunan, dapat berupa bangunan yang terletak pada salah satu kawasan 

perkantoran atau perbelanjaan; mudah dijangkau dengan berjalan kaki; memiliki bentuk 

bangunan teratur (sama sisi); serta memiliki bentuk atap bersusun. Untuk elemen path 

memiliki kriteria bahwa terletak dekat dengan area transportasi umum dengan berbagai 

pilihan moda; berdampingan dengan berbagai jenis kawasan; bentuk jalur melingkar 

mengikuti bentuk titik simpul taman Tugu, menjadi jalur yang terletak pada salah satu 

kawasan perkantoran; memiliki visual kawasan berupa ruang terbuka melingkar; serta 

memiliki visual bangunan kuno. Elemen node memiliki kriteria bahwa objek dapat 

berupa ruang terbuka hijau; mudah dijangkau dari banyak arah jalur jalan dan berbagai 

jenis transportasi; memiliki bentuk yang tidak sama dengan bangunan lainnya seperti 

bentuk melingkar atau persegi panjang; berdekatan dengan kawasan perkantoran, 

pendidikan, dan militer; dapat berupa bangunan kuno yang memiliki sejarah; menjadi 

titik letak penanda pada salah satu bagian sisinya; serta bersifat atraktif. Elemen distric 

merupakan kawasan yang memiliki bangunan dengan sejarah pembentukan; terletak 

pada jalur yang sering dilewati kendaraan bermotor; memiliki posisi berdekatan antar 

bangunan perbelanjaan dan dapat dijangkau dengan berjalan kaki; dapat juga posisi 

elemen berdekatan dengan titik simpul berupa taman. Elemen edge dapat berupa sebagai 

pembatas antara titik simpul pertemuan aktivitas taman dengan kawasan pendidikan, 

militer dan perkantoran; memiliki visual yang sejenis atau berupa kawasan dengan 

fungsi guna lahan sama atau berupa visual pepohonan tinggi dengan ukuran yang 

sepadan; pepohonan sebagai pemnbatas dapat memberikan rasa nyaman dan teduh; serta 

dapat berfungsi sebagai jalur jalan. Untuk elemen pedestrian terhindar dari penggunaan 

sebagai lokasi parkir atau berjualan; terletak pada kawasan bersejarah; memiliki bentuk 

melingkar mengikuti bentuk titik simpul taman Tugu dan jalur jalan Tugu; dilengkapi 

visual taman Tugu pada sepanjang jalur pedestrian; terdapat visual tulisan penanda 

“Alun – Alun Malang” dan kawasan perkantoran. Elemen open space dapat berupa 

ruang terbuka yang letaknya bersebelahan dengan kawasan perkantoran, militer dan 

pendidikan; memiliki letak yang dekat dengan terminal atau stasiun berbagai moda; 
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terletak berdekatan dengan kawasan perbelanjaan, perkantoran dan peribadatan; ruang 

yang dapat difungsikan juga sebagai titik temu aktivitas atau titik simpul; memiliki 

visual berupa tanaman beragam jenis dan berwarna – warni; memiliki panjang sama 

pada sisi yang berhadapan (persegi panjang) dan berbeda dengan bangunan sekitarnya; 

serta berfungsi sebagai bangunan bersejarah. Untuk elemen route memiliki beberapa 

bangunan bersejarah pada sepanjang rute dan dibatasi oleh sebuah persimpangan pada 

pertemuan nama jalan. Pada elemen signage memiliki kriteria yaitu terletak pada 

bangunan bersejarah atau bangunan yang banyak dikunjungi orang; berada pada salah 

satu bagian dari titik simpul Alun – Alun Merdeka; dapat juga difungsikan sebagai 

penanda pusat sarana transportasi umum dan bersifat atraktif.  

Pelaku aktivitas yang sekedar lewat, menunggu angkutan umum dan olahraga menganggap 

bahwa kedekatan posisi elemen, kontinuitas atau keselarasan antar elemen, ketertutupan bahkan 

nilai sejarah dari elemen penting dalam membentuk citra kawasan Alun – Alun Merdeka. Pelaku 

aktivitas jalan – jalan, menikmati pemandangan, foto – foto serta bermain menilai bahwa citra 

elemen dilihat dari ciri khas, keunikannya serta bentuk dan latar dari elemen kawasan Alun – Alun 

Merdeka. Pelaku aktivitas berjualan dan belajar menunjukkan bahwa kemiripan persepsi citra 

elemen kawasan antar jenis aktivitas tidak memiliki kedekatan secara spasial, maka aspek yang 

mempengaruhi kemiripan berasal dari memori atau ingatan masing – masing pelaku aktivitas, 

pembentuk citra kawasan dilihat dari ketertutupan elemen, bentuk dan latar, kedekatan posisi 

terhadap elemen lain, ciri khusus dari elemen serta keunikan dari elemen tersebut. Pelaku aktivitas 

berdiskusi dan duduk menunjukkan bahwa pembentuk citra dilihat dari kedekatan posisi elemen 

sebagai parameter utama orang mudah mengenali kawasan, selanjutnya melihat dari kontinuitas 

atau keselarasan, ciri khas, dan keunikan. Kemiripan tersebut tidak hanya berlaku untuk parameter 

yang dapat memperkuat citra tetapi parameter yang dianggap kurang berpengaruh bagi pelaku 

aktivitas berdiskusi dan duduk adalah nilai sejarah serta ketajaman batas objek. Pelaku aktivitas 

bermain, menikmati pemandangan serta foto – foto menilai pembentuk citra kawasan dilihat dari 

bentuk dan latar elemen, ciri khas, nilai keunikan yang ada pada elemen, namun aspek yang 

dianggap tidak dapat memperkuat citra adalah ketajaman batas elemen dan ketertutupan. Pelaku 

aktivitas jalan – jalan dan sekedar lewat menunjukkan bahwa kedekatan posisi, kontinuitas, nilai 

keselarasan, kesamaan bentuk dan ketertutupan pada elemen berpengaruh dalam pembentuk citra 

kawasan Tugu. Pelaku aktivitas belajar dan berdiskusi menilai aspek pembentuk citra kawasan 

Tugu dilihat dari ketertutupan elemen, bentuk dan latar, keunikannya, nilai keselarasan, kedekatan 

posisi, kontinuitas elemen, ciri khas dan nilai sejarah elemen. Setiap jenis aktivitas memiliki 

prioritas persepsi citra elemen kawasan masing – masing, namun setiap jenis aktivitas yang 
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memiliki posisi berdekatan dan masuk dalam kuadran yang sama akan menunjukkan ada 

kemiripan dalam berpersepsi citra elemen kawasan. Terdapat jenis aktivitas (aktivitas olahraga)  

kawasan Tugu yang tidak memiliki kedekatan dengan jenis aktivitas lain, menunjukkan bahwa 

tidak terdapat parameter yang mirip untuk penilaian citra elemen kawasan, karena jenis aktivitas 

ini tidak membentuk adanya pengelompokan dengan jenis aktivitas lain. Kemiripan persepsi tidak 

hanya dalam penentuan parameter yang dianggap penting dalam penguatan citra, namun 

kemiripan juga ditunjukkan pada parameter yang dianggap kurang berpengaruh dalam penguatan 

citra. Berdasarkan kemiripan – kemiripan persepsi yang dihasilkan dari keseluruhan jenis aktivitas 

pada setiap kuadran di Kawasan Tugu maupun Kawasan Alun – Alun Merdeka menunjukkan 

indikator citra elemen kawasan yang banyak dipilih sebagai indikator paling berpengaruh adalah 

kedekatan posisi yang dimiliki suatu elemen.  

6.2 Rekomendasi 

Melakukan penanganan – penanganan tertentu pada objek yang membutuhkan 

perawaan atau perbaikan dari sisi visual atau fungsi tata guna lahan, guna meningkatkan 

kenyamanan atau keinginan masyarakat luas untuk mengunjungi kawasan tersebut serta 

meningkatkan citra dari kedua kawasan. Setiap parameter pembentuk citra elemen 

kawasan memiliki cara penanganan berbeda – beda dalam menjaga dan meningkatkan 

kualitasnya. Berikut beberapa penanganan parameter citra elemen kawasan sesuai 

dengan hasil parameter yang terpilih oleh pengguna jalur pedestrian pada kedua 

kawasan penelitian: 

a. Pengembangan Citra Elemen Kawasan Alun – Alun Merdeka 

- Kedekatan posisi :  melakukan perbaikan kondisi parkir kendaraan di badan 

jalan yang sifatnya illegal pada sepanjang utama. Perbaikan kondisi dapat 

dilakukan dengan melarang penggunaan badan jalan untuk parkir illegal dengan 

memusatkan parkir kendaraan pada lokasi yang telah disediakan. Pentingnya 

melakukan penanganan untuk memudahkan pengunjung berpindah lokasi 

aktivitas. 

- Kontinuitas (keselarasan) : melakukan pemindahan lokasi parkir yang 

dilakukan pada pedestrian titik parkir off street yang telah disediakan.  

- Nilai Sejarah : mempertahankan keaslian ornamen bangunan bersejarah 

dan merevitalisasi bangunan kawasan. 

- Ketertutupan (Closure) : relokasi pemanfaatan jalur pedestrian yang 

digunakan sebagai lokasi berjualan (kelompok pedagang) pada jalur pedestrian 



264 
 

dengan memindahkan lokasi perdagangan informal agar terpusat pada kawasan 

perdagangan berderet. 

b. Pengembangan Citra Elemen Kawasan Tugu 

- Kontinuitas : melakukan perbaikan kondisi jalur pedestrian yang rusak (tidak rata) dan 

pedestrian yang terhalang reklame karena dapat menghalangi visual objek bangunan 

sekitarnya.  

- Melakukan penyediaan tempat parkir komunal dan tempat parkir off street pada lokasi 

yang sesuai. 

- Menyediakan jalur sepeda karena masih banyak pengguna sepeda yang menggunakan 

jalur pedestrian sebagai tempat bersepeda oleh karena itu dapat dilakukan 

pengembangan jalur sepeda khususnya pada jalur pedestrian yang sesuai.  

6.3 Saran  

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait aspek – aspek yang perlu untuk 

dikembangkan dari hasil penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih spesifikasi, 

diantaranya yaitu: 

a. Penelitian Lanjutan 

- Observasi menggunakan lingkup kawasan penelitian yang lebih luas. 

- Menambah keragaman jenis aktivitas agar hasil kemiripan persepsi lebih 

bervariatif. 

- Melakukan analisis persepsi citra elemen kawasan berdasarkan 

pengempokan usia untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda – beda.  

- Melakukan pengelompokan persepsi berdasarkan waktu beraktivitas untuk 

mendapatkan variasi hasil persepsi citra elemen kawasan. 

- Penentuan kuadran atau kelompok hasil perceptual map akan memiliki 

akurasi yang lebih kuat apabila melibatkan pertimbangan para ahli dan tidak 

sekedar menggunakan hasil dari visual responden dengan jenis aktivitas 

yang berbeda – beda.  

- Menggunakan persepsi responden selain dari pelaku aktivitas pada jalur 

pedestrian, sehingga memperoleh hasil penilaian yang lebih beragam.  

- Menggunakan metode penelitian yang berbeda agar dapat menunjukkan 

hasil kemiripan persepsi pengguna jalur pedestrian lebih detail dan spesifik. 
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b. Praktik Perencanaan dan Pembangunan 

 Melakukan perbaikan kondisi fisik pada elemen – elemen untuk meningkatkan 

dan memperkuat citra kedua kawasan penelitian sesuai rekomendasi yang 

diberikan peneliti. 

c. Masyarakat 

Perlu ikut serta masyarakat atau pengguna jalur pedestrian agar lebih menjaga estetika 

objek – objek pada kawasan bersejarah serta kenyamanan pengguna jalur pedestrian lain 

dengan tidak menggunakan jalur pedestrian sebagai sarana berjualan, tempat pemasangan 

reklame, atau digunakannya jalur pedestrian tempat untuk parkir kendaraan.  
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Form ini ditujukan sebagai sarana untuk memperoleh data dan masukan mengenai gambaran 

para ahli terkait citra kawasan dalam penelitian mengenai Persepsi Pengguna Pedestrian 

Terhadap Citra Elemen Kawasan Bersejarah dalam rangka menunjang penyusunan Tesis 

pada Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya 

Malang. 

 Maksud penelitian ini untuk menentukan objek yang sesuai pada elemen yang membentuk 

kawasan bersejarah di Kawasan Tugu dan Kawasan Alun – Alun Merdeka serta persepsi 

citra elemen kawasan.  

 Saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuisioner ini dengan 

kesungguhan hati. Terima Kasih. 

 

a. Hari/ Tanggal   :........................................................................... 

b. Nama Responden   :........................................................................... 

c. Alamat Responden   :........................................................................... 

Penduduk asli/ pendatang (pilih salah satu) 

d. Asal    :........................................................................... 

e. Jenis kelamin   : Laki-laki / Perempuan 

f. Usia     : ........................................................................... 

g. Pendidikan terakhir  : ........................................................................... 

h. Pekerjaan    : ...........................................................................
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Kawasan Alun -Alun Merdeka  Kawasan Tugu 

Tetenger (Landmark)  Tetenger (Landmark) 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

Kawasan (District)  Kawasan (District) 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

Nodes (simpul/ titik pertemuan aktivitas)  Nodes (simpul/ titik pertemuan aktivitas) 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  

7.  7.  

Jalur jalan (path)  Jalur jalan (path) 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  

7.  7.  

Batas (edge)  Batas (edge) 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  
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Ruang Terbuka  Ruang Terbuka 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  

Rute  Rute 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  

7.  7.  

Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian Way)   Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian Way)  

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  

Simbol/Lambang Penanda Informasi (Signage)  Simbol/Lambang Penanda Informasi (Signage) 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  

7.  7.  
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Kuesioner ini ditujukan sebagai sarana untuk memperoleh data dan masukan mengenai 

gambaran pengguna pedestrian terkait citra kawasan dalam penelitian mengenai Persepsi 

Pengguna Pedestrian Terhadap Citra Elemen Kawasan Bersejarah dalam rangka menunjang 

penyusunan Tesis pada Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas 

Brawijaya Malang. 

 Maksud penelitian ini untuk menilai visual/ tampilan dari objek yang sesuai pada elemen 

yang membentuk kawasan bersejarah di Kawasan Tugu dan Kawasan Alun – Alun 

Merdeka serta persepsi citra elemen kawasan.  

 Saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner ini dengan 

kesungguhan hati. Terima Kasih. 

 

a. Hari/ Tanggal   :........................................................................... 

b. Nama Responden   :........................................................................... 

c. Alamat Responden   :........................................................................... 

Penduduk asli/ pendatang (pilih salah satu) 

d. Asal    :........................................................................... 

e. Jenis kelamin   : Laki-laki / Perempuan 

f. Usia     : ........................................................................... 

g. Pendidikan terakhir  : ........................................................................... 

Pekerjaan    : ........................................................................... 

 

1. Berapa kali anda melewati kawasan ini? 

a. Setiap hari     d. 5 – 6 kali seminggu 

b. 1 – 2 kali seminggu    e. Belum pernah 

c. 3 – 4 kali seminggu    f. Lainnya .................. 

2. Kapan anda pergi ke kawasan ini? 

a. Saat jam makan siang    c. Weekend 

b. Sore hari setelah pulang beraktivitas  d. Lainnya............. 

3. Apa yang anda lakukan saat berada di kawasan ini? 

a. Hanya sekedar lewat 

b. Jalan – jalan di jalur pedestrian 

c. Menikmati pemandangan 

d. Memiliki tujuan khusus pada bangunan bersejarah 
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(sebutkan nama bangunan dan tujuannya: ........................................) 

4. Apa yang membuat anda tertarik untuk melihat dan mengunjungi kawasan ini? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

5. Menurut anda, apa yang membuat anda mudah mengenali kawasan ini sebagai kawasan 

bersejarah? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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6. Bagaimana anda menilai tentang kualitas tampilan kawasan ini?  

(Berilah jawaban berdasarkan tingkat kepentingan menurut anda. Nilai 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = kurang setuju, 4 = 

setuju, 5 = sangat setuju). 

 

 

Kualitas Kawasan 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Ciri Khas      

Objek memiliki pembeda yang dapat dilihat 

dari bentuk, warna serta ukurannya. 

 

Landmark 

a. Gedung Ramayana 

b. Tulisan “Alun – Alun Malang” 

c. Masjid Jami’ 

d. Kantor Pos 

e. Gedung Sarinah 

f. Gereja GPIB Immanuel 

g. Bank Indonesia 

 

Nodes 

a. Gedung Ramayana 

b. Alun – Alun Merdeka 

c. Perempatan Alun – Alun Merdeka 

d. Perempatan Kayutangan 

 

Signage 

a. Tulisan “Alun – Alun Malang” 

b. Tulisan “Sarinah” 

c. Traffic Light Persimpangan Jl. AR Hakim 

d. Lambang Bank Mandiri 

 

     

Objek terletak pada tempat yang mudah  dilihat 

dari berbagai sudut pandang serta memiliki 

fasilitas dan fungsi tertentu sehingga mudah 

diingat. 

 

     

Objek memiliki ketertarikan tertentu sehingga 

membuat orang merasa nyaman berada di 

sekitar objek. Serta memiliki visual (tampilan) 

yang menarik.  

     

Nilai Sejarah      

Keaslian bahan dan warna yang digunakan Landmark      
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Kualitas Kawasan 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

untuk membuat kelengkapan objek masih 

dipertahankan. 

 

a. Gedung Ramayana 

b. Masjid Jami’ 

c. Kantor Pos 

d. Gereja GPIB Immanuel 

e. Bank Indonesia 

 

Nodes 

a. Gedung Ramayana 

b. Alun – Alun Merdeka 

c. Perempatan Alun – Alun Merdeka 

d. Perempatan Kayutangan 

 

District 

a. Kawasan Perbelanjaan Alun – Alun 

b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (Alun-Alun 

Malang) 

c. Kawasan Peribadatan 

d. Kawasan Perkantoran 

e. Kawasan Cagar Budaya 

Masih dipertahankannya visual, bentuk serta 

aktivitas guna lahan objek tanpa menambah 

karakter baru pada objek 

 

     

Objek memiliki sejarah berbeda dibandingkan 

objek lain.  

     

Nilai Keunikan      

Objek memiliki ukuran dan bentuk yang unik 

atau menarik dibandingkan objek lainnya. 

 

Landmark 

a. Gedung Ramayana 

b. Tulisan “Alun – Alun Malang” 

c. Masjid Jami’ 

d. Kantor Pos 

e. Gedung Sarinah 

f. Gereja GPIB Immanuel 

g. Bank Indonesia 

 

Nodes 

a. Gedung Ramayana 

     

Objek memiliki nama yang unik dan berbeda 

dengan objek lainnya sehingga mudah untuk 

diingat. 
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Kualitas Kawasan 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

b. Alun – Alun Merdeka 

c. Perempatan Alun – Alun Merdeka 

d. Perempatan Kayutangan 

 

Signage 

a. Tulisan “Alun – Alun Malang” 

b. Tulisan “Sarinah” 

c. Traffic Light Persimpangan Jl. AR Hakim 

d. Lambang Bank Mandiri 

 

Ketajaman Batas      

Objek memiliki batas yang terlihat secara jelas 

sehingga orang dapat merasakan adanya suatu 

batas antar objek. 

 

(Batas dapat dilihat dari fungsi objek, warna, 

serta jarak terhadap objek lainnya) 

 

Landmark 

a. Gedung Ramayana 

b. Tulisan “Alun – Alun Malang” 

c. Masjid Jami’ 

d. Kantor Pos 

e. Gedung Sarinah 

f. Gereja GPIB Immanuel 

g. Bank Indonesia 

 

Pedestrian 

a. Pedestrian Merdeka Utara 

b. Pedestrian Merdeka Timur 

c. Pedestrian Merdeka Barat 

d. Pedestrian Merdeka Selatan 

e. Pedestrian Alun – Alun Malang 

f. Pedestrian Kauman 

g. Pedestrian Basuki Rahmat 

 

Path 

a. Jalan Merdeka Utara 

     

Batasan yang dimiliki objek mudah untuk 

diingat (bentuk, warna dan fungsi objek) 

 

     

Terdapat suatu ketertarikan bagi orang – orang 

yang melihat ketajaman batas objek dilihat dari 

visual (tampilan) serta fungsi objek. 

     



 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 

 FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 Jl. Mayjen Haryono 167 Malang 65145 – Telp. (0341) 567886 ; Fax. (0341) 551430 

  

L-9 

 

 

Kualitas Kawasan 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

b. Jalan Merdeka Selatan 

c. Jalan KH. Agus Salim 

d. Jalan Merdeka Barat 

e. Jalan Kauman 

f. Jalan Basuki Rahmat 

 

Nodes 

a. Gedung Ramayana 

b. Alun – Alun Merdeka 

c. Perempatan Alun – Alun Merdeka 

d. Perempatan Kayutangan 

 

Open Space 

a. Taman Alun – Alun Kota Malang 

b. Pedestrian Jalan Merdeka Selatan 

c. Pedestrian Jalan Merdeka Barat 

d. Pedestrian KH. Agus Salim 

e. Pendopo Kabupaten Malang 

f. Pedestrian Jalan Kauman 

 

Edge 

a. Jalan KH. Agus Salim 

b. Jalan Basuki Rahmat 

c. Jalan Kauman 

 

District 

a. Kawasan Perbelanjaan Alun – Alun 

b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau 

c. Kawasan Peribadatan 

d. Kawasan Perkantoran 

e. Kawasan Cagar Budaya 
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Kualitas Kawasan 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Signage 

a. Tulisan “Alun – Alun Malang” 

b. Tulisan “Sarinah” 

c. Traffic Light Persimpangan Jl. AR Hakim 

d. Lambang Bank Mandiri 

 

Nilai Keselarasan      

Objek memiliki pencahayaan, warna serta 

bentuk atau ketinggian yang tidak kontras 

terhadap objek disekitarnya 

 

District 

a. Kawasan Perbelanjaan Alun – Alun 

b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau 

c. Kawasan Peribadatan 

d. Kawasan Perkantoran 

e. Kawasan Cagar Budaya 

 

     

Objek memiliki kesamaan atau kemiripan 

karakter guna lahan dengan objek yang berada 

di sekitarnya 

 

     

Objek memiliki ketertarikan oleh pengunjung 

karena memiliki keserasian dengan objek 

disekitarnya (membentuk aktivitas guna lahan 

yang saling berhubungan). 

 

(misalnya: ke toko 1 untuk membeli kebutuhan 

A, kemudian ke toko 2 untuk membeli 

kelengkapan yang tidak tersedia pada toko 1) 

 

     

Kedekatan posisi      

Kedekatan jarak antar objek atau bangunan 

yang memudahkan orang melakukan lebih dari 

satu aktivitas  

 

(misal: jalur jalan menuju taman, jalur jalan 

Landmark - Path 

a. Tulisan Alun – Alun Malang dan Jl. Merdeka 

Utara 

b. Ramayana dan Jl. Merdeka Utara 

c. Kantor Pos dan Jl. Merdeka Selatan 
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Kualitas Kawasan 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

menuju tempat peribadatan) 

 

d. Masjid Jami’ dan Jl. Merdeka Barat 

 

Landmark – Node 

a. Tulisan Alun – Alun Malang dan Alun – Alun 

Malang 

b. Ramayana  

 

Landmark – Pedestrian 

a. Tulisan Alun – Alun Malang dan Pedestrian 

Alun – Alun Malang 

b. Masjid Jami’ dan Pedestrian Merdeka Barat 

c. Ramayana dan Pedestrian Merdeka Timur 

d. Kantor Pos dan Pedestrian Merdeka Selatan 

e. Sarinah dan Pedestrian Merdeka Utara 

f. Bank Indonesia dan Pedestrian Merdeka Utara 

 

Path – Open Space 

a. Jl. Merdeka (Timur, Barat, Utara, Selatan) dan 

Alun – Alun Malang  

b. Jl. Merdeka Selatan dan Pedestrian Merdeka 

Selatan 

c. Jl. KH. Agus Salim dan Pedestrian KH. Agus 

Salim 

d. Jl. Merdeka Barat dan Pedesrian Merdeka Barat 

e. Jl. Merdeka Timur dan Pendopo Kabupaten 

Malang 

f. Jl. Kauman dan Pedestrian Kauman 

 

Path – Distric 

a. Jl. Merdeka Barat – Jl. Arif Rahman Hakim dan 

Kawasan Peribadatan 

Kemiripan fisik guna lahan dengan jarak yang 

berdekatan sehingga membentuk satu kesatuan 

visual 

 

(misal: perkantoran, peribadatan, pendidikan, 

perdagangan dan jasa, pariwisata) 
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Kualitas Kawasan 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

b. Jl Merdeka Utara – Jl. Merdeka Timur – Jl. 

Merdeka Selatan dan Kawasan Perdagangan 

Jasa 

c. Jl. Merdeka (Timur, Barat, Selatan, Utara) dan 

Kawasan RTH (Taman Alun – Alun Malang) 

d. Jl. Basuki Rahmat dan Kawasan Cagar Budaya 

e. Jl. Merdeka Timur dan Kawasan Perkantoran 

 

Signage – Path 

a. Lambang Tulisan Alun – Alun Malang – Jl. 

Merdeka Utara 

b. Lambang Gedung Sarinah – Jl. Merdeka Utara 

c. Traffic Light Persimpangan Jl. Arief Rahman 

Hakim – Jl. Merdeka Utara 

d. Lambang Bank Mandiri – Jl. Merdeka Barat 

Kesamaan bentuk      

Objek yang di sekelilingnya juga merupakan 

bangunan dengan karakter guna lahan yang 

sama. 

 

Distric 

a. Kawasan Perdagangan dan Jasa 

b. Kawasan Peribadatan 

c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau 

d. Kawasan Perkantoran 

e. Kawasan Cagar Budaya 

 

     

Objek memiliki kesamaan karakteristik 

vegetasi (tumbuhan) yang berada di sekitarnya, 

sehingga membentuk suatu pola pemisah visual 

terhadap objek lain. 

 

     

Objek memiliki visual yang menciptakan 

adanya suatu keterikatan (memiliki kesamaan 

warna/ bentuk/ pencahayaan lampu yang baik) 

sehingga tidak membuat silap mata (silau). 
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Kualitas Kawasan 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Kontinuitas      

Objek/ bangunan berjajar pada sekeliling jalur 

jalan sehingga mudah dijangkau berbagai jenis 

kendaraan. 

 

Path – Edge 

a. Jl. Basuki Rahmat dan Sungai Brantas 

b. Jl. KH. Agus Salim 

c. Jl. Kauman 

 
Path – Pedestrian 

a. Jl. Merdeka (Timur, Barat, Selatan, Utara) 

dan Pedestrian Merdeka (Timur, Barat, 

Selatan, Utara 

b. Jl. Basuki Rahmat dan Pedestrian Basuki 

Rahmat 

c. Jl. KH. Agus Salim dan Pedestrian KH. 

Agus Salim 

d. Jl. Kauman dan Pedestrian Kauman 

 

Routes 

a. Jl. Basuki Rahmat – Jl. Merdeka Barat – Jl. 

Kauman 

b. Jl. Basuki Rahmat – Jl. Merdeka Utara - Jl 

Merdeka Timur - Jl SW Pranoto 

c. Jl. Basuki Rahmat – Jl. Merdeka Barat - Jl. 

Kauman 

d. Jl. Basuki Rahmat – Jl. Merdeka Utara - Jl. 

Merdeka Timur - Jl. Merdeka Selatan - Jl. 

Kauman  

e. Jl. AR Hakim - Jl. Merdeka Barat - Jl. Kauman 

f. Jl. AR Hakim – Jl. Merdeka Utara- Jl. Merdeka 

Timur - Jl. Merdeka Selatan - Jl. Kauman 

g. Jl. AR Hakim – Jl. Merdeka Utara - Jl. Merdeka 

Timur - Jl. SW Pranoto 

     

Perkerasan jalan dan vegetasi (tumbuhan) 

memanjang mengikuti jalur jalan, sehingga 

membentuk adanya kesinambungan pola. 

 

     

Jalur pedestrian dan jalur jalan disekitarnya 

cenderung dilihat sebagai kesatuan yang 

membentuk suatu barisan. 

 

     

Objek sebagai pembatas fisik dan menjadi 

penanda informasi yang jelas karena bentuk 

objek mengarah pada posisi atau arah yang 

sama.  
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Kualitas Kawasan 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Ketertutupan      

Terdapat sekelompok/ sekumpulan kegiatan 

tertentu sehingga membentuk sebuah gap – gap 

(kelompok) kecil tertentu (terlihat mendominasi 

di satu titik) 

 

Node 

a. Alun – Alun Malang 

b. Perbelanjaan Ramayana 

c. Perempatan Kayutangan 

d. Perempatan Alun – Alun Malang 

     

Bentuk dan Latar       

Terdapat objek/ bangunan memiliki bentuk atau 

latar kontras sehingga mudah dilihat dengan 

jelas  

 

Landmark 

a. Masjid Jami’ 

b. Gedung Ramayana 

c. Tulisan Alun – Alun Malang 

d. Gedung Sarinah 

e. Gereja GPIB Immanuel 

f. Kantor Pos 

g. Bank Indonesia 
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Kuesioner ini ditujukan sebagai sarana untuk memperoleh data dan masukan mengenai 

gambaran pengguna pedestrian terkait citra kawasan dalam penelitian mengenai Persepsi 

Pengguna Pedestrian Terhadap Citra Elemen Kawasan Bersejarah dalam rangka menunjang 

penyusunan Tesis pada Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas 

Brawijaya Malang. 

 Maksud penelitian ini untuk menilai visual/ tampilan dari objek yang sesuai pada elemen 

yang membentuk kawasan bersejarah di Kawasan Tugu dan Kawasan Alun – Alun 

Merdeka serta persepsi citra elemen kawasan.  

 Saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner ini dengan 

kesungguhan hati. Terima Kasih. 

 

a. Hari/ Tanggal   :........................................................................... 

b. Nama Responden   :........................................................................... 

c. Alamat Responden   :........................................................................... 

Penduduk asli/ pendatang (pilih salah satu) 

d. Asal    :........................................................................... 

e. Jenis kelamin   : Laki-laki / Perempuan 

f. Usia     : ........................................................................... 

g. Pendidikan terakhir  : ........................................................................... 

Pekerjaan    : ........................................................................... 

 

1. Berapa kali anda melewati kawasan ini? 

a. Setiap hari     d. 5 – 6 kali seminggu 

b. 1 – 2 kali seminggu    e. Belum pernah 

c. 3 – 4 kali seminggu    f. Lainnya .................. 

2. Kapan anda pergi ke kawasan ini? 

a. Saat jam makan siang    c. Weekend 

b. Sore hari setelah pulang beraktivitas  d. Lainnya............. 

3. Apa yang anda lakukan saat berada di kawasan ini? 

a. Hanya sekedar lewat 

b. Jalan – jalan di jalur pedestrian 

c. Menikmati pemandangan 

d. Memiliki tujuan khusus pada bangunan bersejarah 
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(sebutkan nama bangunan dan tujuannya: ........................................) 

4. Apa yang membuat anda tertarik untuk melihat dan mengunjungi kawasan ini? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

5. Menurut anda, apa yang membuat anda mudah mengenali kawasan ini sebagai kawasan 

bersejarah? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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6. Bagaimana anda menilai tentang kualitas tampilan kawasan ini?  

(Berilah jawaban berdasarkan tingkat kepentingan menurut anda. Nilai 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = kurang setuju, 4 = 

setuju, 5 = sangat setuju). 

 

 

Kualitas Kawasan 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Ciri Khas      

Objek memiliki pembeda yang dapat dilihat 

dari bentuk, warna serta ukurannya. 

 

Landmark 

a. Kantor Balai Kota 

b. Stasiun Kereta Api Kota Malang 

c. Skodam V  

d. Tugu Kota Malang 

e. Masjid Ahmad Yani 

f. Komplek SMA Tugu 

g. Hotel Tugu 

 

Nodes 

a. Taman Alun – Alun Tugu  

 

Signage 

a. Tulisan “Malang” di Stasiun Kota Malang 

b. Tulisan “Balai Kota Malang” 

c. Tulisan “Splindid Inn” 

d. Tulisan “Hotel Tugu” 

 

     

Objek terletak pada tempat yang mudah  

dilihat dari berbagai sudut pandang serta 

memiliki fasilitas dan fungsi tertentu 

sehingga mudah diingat. 

 

     

Objek memiliki ketertarikan tertentu 

sehingga membuat orang merasa nyaman 

berada di sekitar objek. Serta memiliki 

visual (tampilan) yang menarik.  

     

Nilai Sejarah      

Keaslian bahan dan warna yang digunakan 

untuk membuat kelengkapan objek masih 

dipertahankan. 

 

Landmark 

a. Kantor Balai Kota 

b. Stasiun Kereta Api Kota Malang 

c. Skodam V  

     



 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 

 FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 Jl. Mayjen Haryono 167 Malang 65145 – Telp. (0341) 567886 ; Fax. (0341) 551430 

  

L-18 

 

 

Kualitas Kawasan 

 

 

1 

 

2 

 

3 
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Masih dipertahankannya visual, bentuk serta 

aktivitas guna lahan objek tanpa menambah 

karakter baru pada objek 

 

d. Tugu Kota Malang 

e. Masjid Ahmad Yani 

f. Komplek SMA Tugu 

g. Hotel Tugu 

 

Nodes 

a. Taman Alun – Alun Tugu 

 

District 

a. Kawasan RTH (Taman Alun – Alun Tugu) 

b. Kawasan Perdagangan 

c. Kawasan Pendidikan 

d. Kawasan Perkantoran 

e. Kawasan Residential 

 

     

Objek memiliki sejarah berbeda 

dibandingkan objek lain.  

     

Nilai Keunikan      

Objek memiliki ukuran dan bentuk yang 

unik atau menarik dibandingkan objek 

lainnya. 

 

Landmark 

a. Kantor Balai Kota 

b. Stasiun Kereta Api Kota Malang 

c. Skodam V  

d. Tugu Kota Malang 

e. Masjid Ahmad Yani 

f. Komplek SMA Tugu 

g. Hotel Tugu 

 

Nodes 

a. Taman Alun – Alun Tugu 

 

Signage 

a. Tulisan “Malang” di Stasiun Kota Malang 

b. Tulisan “Balai Kota Malang” 

     

Objek memiliki nama yang unik dan berbeda 

dengan objek lainnya sehingga mudah untuk 

diingat. 
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Kualitas Kawasan 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

c. Tulisan “Splindid Inn” 

d. Tulisan “Hotel Tugu” 

 

Ketajaman Batas      

Objek memiliki batas yang terlihat secara 

jelas sehingga orang dapat merasakan 

adanya suatu batas antar objek. 

 

(Batas dapat dilihat dari fungsi objek, warna, 

serta jarak terhadap objek lainnya) 

 

Landmark 

a. Kantor Balai Kota 

b. Stasiun Kereta Api Kota Malang 

c. Skodam V  

d. Tugu Kota Malang 

e. Masjid Ahmad Yani 

f. Komplek SMA Tugu 

g. Hotel Tugu 

 

Pedestrian 

a. Pedestrian Jalan Tugu 

b. Pedestrian Jalan Kertanegara 

c. Pedestrian Taman Tugu 

d. Pedestrian Jalan Kahuripan 

e. Pedestrian Jalan Majapahit 

 

Path 

a. Jalan Tugu 

b. Jalan Trunojoyo 

c. Jalan Kertanegara 

d. Jalan Kahuripan 

e. Jalan Gajahmada 

f. Jalan Majapahit 

 

Nodes 

a. Taman Alun – Alun Tugu 

 

     

Batasan yang dimiliki objek mudah untuk 

diingat (bentuk, warna dan fungsi objek) 

 

     

Terdapat suatu ketertarikan bagi orang – 

orang yang melihat ketajaman batas objek 

dilihat dari visual (tampilan) serta fungsi 

objek. 
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Kualitas Kawasan 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Open Space 

a. Taman Alun – Alun Tugu 

b. Boulevard Kertanegara 

c. Pedestrian Jalan Kertanegara 

d. Taman Rekreasi Kota 

e. Taman Trunojoyo 

 

Edge 

a. Vegetasi Alun – Alun Tugu 

b. Sungai Brantas 

c. Jalan Kertanegara 

d. Boulevard Kertanegara 

e. Jalan Majapahit 

f. Jalan Gajahmada 

 

District 

a. Kawasan RTH (Taman Alun – Alun Tugu) 

b. Kawasan Perdagangan 

c. Kawasan Pendidikan 

d. Kawasan Perkantoran 

e. Kawasan Residential 

 

Signage 

a. Tulisan “Malang” di Stasiun Kota Malang 

b. Tulisan “Balai Kota Malang” 

c. Tulisan “Splindid Inn” 

d. Tulisan “Hotel Tugu” 

 

Nilai Keselarasan      

Objek memiliki pencahayaan, warna serta 

bentuk atau ketinggian yang tidak kontras 

District 

a. Kawasan RTH (Taman Alun – Alun Tugu) 
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Kualitas Kawasan 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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terhadap objek disekitarnya 

 

b. Kawasan Perdagangan 

c. Kawasan Pendidikan 

d. Kawasan Perkantoran 

e. Kawasan Residential 
Objek memiliki kesamaan atau kemiripan 

karakter guna lahan dengan objek yang 

berada di sekitarnya 

 

     

Objek memiliki ketertarikan oleh 

pengunjung karena memiliki keserasian 

dengan objek disekitarnya (membentuk 

aktivitas guna lahan yang saling 

berhubungan). 

 

(misalnya: ke toko 1 untuk membeli 

kebutuhan A, kemudian ke toko 2 untuk 

membeli kelengkapan yang tidak tersedia 

pada toko 1) 

 

     

Kedekatan posisi      

Kedekatan jarak antar objek atau bangunan 

yang memudahkan orang melakukan lebih 

dari satu aktivitas  

 

(misal: jalur jalan menuju taman, jalur jalan 

menuju tempat peribadatan) 

 

Landmark - Path 

a. Kantor Balai Kota Malang dan Jl. Tugu 

b. Skodam V dan Jl. Tugu 

c. Stasiun KA dan Jl. Trunojoyo 

d. Tugu Kota Malang dan Jl. Tugu 

e. SMA Tugu dan Jl. Tugu 

f. Masjid Ahmad Yani dan Jl. Kahuripan 

g. Hotel Tugu dan Jl. Tugu 

 

Landmark – Node 

a. Kantor Balai Kota Malang dan Alun – Alun Tugu 

b. Kodam V dan Taman Alun – Alun Tugu 

c. Stasiun Kota dan Taman Alun – Alun Tugu 

     

Kemiripan fisik guna lahan dengan jarak 

yang berdekatan sehingga membentuk satu 

kesatuan visual 

 

(misal: perkantoran, peribadatan, 

pendidikan, perdagangan dan jasa, 
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Kualitas Kawasan 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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pariwisata) 

 

d. Tugu Malang dan Taman Alun – Alun Tugu 

 

Landmark – Pedestrian 

a. Kantor Balai Kota Malang dan Pedestrian Jl. Tugu 

b. Skodam V dan Pedestrian Jl. Tugu  

c. Tugu Malang dan Pedestrian Taman Tugu  

d. SMA Tugu dan Pedestrian Jl. Kertanegara 

e. Masjid Ahmad Yani dan Pedestrian Jl. Kahuripan 

 

Path – Open Space 

a. Jl. Tugu dan Taman Alun – Alun Tugu 

b. Jl. Kertanegara dan Boulevard Kertanegara 

c. Jl. Kertanegara dan Pedestrian Jl. Kertanegara 

d. Jl. Trunojoyo dan Taman Trunojoyo 

e. Jl. Majapahit dan Taman Rekreasi Kota 

 

Path – Distric 

a. Jl. Tugu dan Kawasan Perkantoran Tugu 

b. Jl. Kahuripan dan Kawasan Perdagangan   

c. Jl. Trunojoyo dan Kawasan Residential 

d. Jl. Tugu dan Kawasan RTH  

e. Jl. Tugu dan Kawasan Pendidikan  

 

Signage – Path 

a. Tulisan Balai Kota dan Jl. Tugu 

b. Tulisan Stasiun Kota dan Jl. Trunojoyo 

c. Tulisan Splendid Inn dan Jl. Tugu 

d. Tulisan Hotel Tugu dan Jl. Tugu 

 

Kesamaan bentuk      

Objek yang di sekelilingnya juga merupakan Distric      
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Kualitas Kawasan 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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bangunan dengan karakter guna lahan yang 

sama. 

 

a. Kawasan Pendidikan 

b. Kawasan Perdagangan (Pasar Splendid) 

c. Kawasan RTH (Alun – Alun Tugu) 

d. Kawasan Perkantoran 

e. Kawasan Residential 

 

 

 

 

 

 

Objek memiliki kesamaan karakteristik 

vegetasi (tumbuhan) yang berada di 

sekitarnya, sehingga membentuk suatu pola 

pemisah visual terhadap objek lain. 

 

     

Objek memiliki visual yang menciptakan 

adanya suatu keterikatan (memiliki 

kesamaan warna/ bentuk/ pencahayaan 

lampu yang baik) sehingga tidak membuat 

silap mata (silau). 

 

     

Kontinuitas      

Objek/ bangunan berjajar pada sekeliling 

jalur jalan sehingga mudah dijangkau 

berbagai jenis kendaraan. 

 

Path – Edge 

a. Jalan Tugu dan Vegetasi Alun – Alun Tugu 

b. Jalan Kertanegara dan Boulevard Kertanegara 

 

Path – Pedestrian  

a. Jalan Tugu dan Pedestrian Tugu  

b. JalanKertanegara dan Pedestrian Kertanegara 

c. Jalan Kahuripan dan Pedestrian Kahuripan 

d. Jalan Tugu dan Pedestrian Taman Alun – Alun 

Tugu 

e. Jalan Majapahit dan Pedestrian Majapahit 

 

Routes 

a. Jalan Kahuripan-Jalan Kertanegara 

b. Jalan Gajahmada-Jalan Kahuripan 

c. Jalan Majapahit–Jalan Kertanegara 

     

Perkerasan jalan dan vegetasi (tumbuhan) 

memanjang mengikuti jalur jalan, sehingga 

membentuk adanya kesinambungan pola. 

 

     

Jalur pedestrian dan jalur jalan disekitarnya 

cenderung dilihat sebagai kesatuan yang 

membentuk suatu barisan. 

 

     

Objek sebagai pembatas fisik dan menjadi 

penanda informasi yang jelas karena bentuk 

objek mengarah pada posisi atau arah yang 

sama.  
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Kualitas Kawasan 

 

 

1 
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3 
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5 

 

 

d. Jalan Gajahmada-Jalan Majapahit 

e. Jalan Kahuripan–Jalan Majapahit 

f. Jalan Kahuripan-Jalan Suropati 

g. Jalan Majapahit–Jalan Suropati  
Ketertutupan      

Terdapat sekelompok/ sekumpulan kegiatan 

tertentu sehingga membentuk sebuah gap – 

gap (kelompok) kecil tertentu (terlihat 

mendominasi di satu titik) 

 

Node 

a. Taman Alun – alun Tugu 

     

Bentuk dan Latar       

Terdapat objek/ bangunan memiliki bentuk 

atau latar kontras sehingga mudah dilihat 

dengan jelas  

 

Landmark 

a. Kantor Balai Kota Malang 

b. Skodam V 

c. Stasiun KA Kota Baru 

d. Tugu Kota Malang 

e. SMA Tugu 

f. Masjid Ahmad Yani 

g. Hotel Tugu 

     

 

 

 


