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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Studi 

Wilayah penelitian adalah area Pasar Tawangmangu yang terletak pada 7°57'35.6"S 

dan 112°37'52.3"E, lebih tepatnya di Jl. Tawangmangu G17. Gambar 3.1 memperlihatkan  

lokasi Pasar Tawangmangu yang berada di Kelurahan Samaan Kecamatan Lowokwaru. 

Menurut RTDRK Sub Pusat Malang Utara 2012-2032, Pasar Tawangmangu merupakan 

salah satu dari tiga pasar tradisional di wilayah Malang Utara yang menjadi pusat 

pelayanan bagi wilayah sekitarnya. Selain itu pada wilayah Sub Pusat Malang Utara, Pasar 

Tawangmangu termasuk dalam perdagangan dan jasa skala kawasan. 

 

Gambar 3.1  Lokasi  Pasar Tawangmangu Malang 

 

Gambar 3.1 memperlihatkan lokasi Pasar Tawangmangu yang  terletak di jalan 

lokal kawasan dan memiliki batas-batas yang diperlihatkan pada Gambar 3.2. Batas lokasi 

Pasar Tawangmangu: 
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Batas pasar pada sisi Jl. Tawangmangu 

Batas pasar pada sisi Jl. Parangtritis 

 Utara : Jl. Sarangan 

 Timur : Jl. Tawangmangu & Ruko 

 Selatan : Jl. Parangtritis 

 Barat : Jl. Sendang Biru 

 

 

 

Gambar 3.3  Jalan di sekitar lokasi Pasar Tawangmangu 

 

Jalan yang mengelilingi Pasar Tawangmangu memiliki dimensi lebar 5 m terdiri 

dari 2 jalur. Kondisi jalan seringkali mengalami kemacetan terutama di sisi Barat yang 

Batas  pasar  pada sisi Jl. Sarangan 

Batas  pasar pada sisi Jl. Sendangbiru 
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berseberangan dengan TPU Samaan dan merupakan tempat parkir sepeda motor, serta di 

sisi Timur yang merupakan pintu masuk utama serta merupakan tempat parkir mobil. Pasar 

Tawangmangu memiliki 2  akses kendaraan (Jl. Tawangmangu dan Jl. Sendangbiru), 

sedangkan pejalan kaki memiliki akses dari keempat sisinya. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Bangunan Pasar Tawangmangu terdiri dari bangunan induk dan pertokoan satu 

lantai di sekelilingnya, memiliki luas 33192 m2 terdiri dari 343 toko dan bedak. Gambar 

3.4. memperlihatkan Pasar Tawangmangu dari jalan Tawangmangu. Sirkulasi ruang dalam 

Pasar Tawangmangu yang menjadi objek penelitan diperlihatkan pada Gambar 3.5. 

 

 

Gambar 3.4  Pasar Tawangmangu dari arah jalan Tawangmangu 

 

Gambar 3.5  Sirkulasi di dalam Pasar Tawangmangu  
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3.3 Fokus Studi 

Fokus penelitian adalah sirkulasi ruang dalam Pasar Tawangmangu yang 

merupakan aspek penting pada perencanaan bangunan pasar. Elemen pembentuk ruang 

sirkulasi yang menimbulkan permasalahan sirkulasi menjadi fokus amatan di lapangan. 

Fokus pengamatan diperoleh identifikasi permasalahan yang akan dianalisis berdasarkan 

kriteria penilaian penataan pasar tradisional sehingga dapat dirumuskan kesimpulan dan 

saran  hasil penelitian.  

 

3.4 Waktu Penelitian 

Pemilihan waktu penelitian disesuaikan dengan jam operasional pasar. Penelitian 

dilaksanakan pada setiap hari (Senin-Minggu) pukul 06.00-10.00, dengan pertimbangan 

pengamatan dimulai ketika pasar mulai beroperasi saat pedagang masih lengkap dengan 

dagangannya hingga waktu puncak aktivitas di pasar. Pengamatan akan dilakukan selama 

satu minggu pada seluruh hari untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian didapatkan dari hasil kajian literatur, penelitian terdahulu serta 

standar sirkulasi pada perencanaan bangunan pasar. Variabel tersebut diperlihatkan pada 

Gambar 3.7. berikut:  
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Gambar 3.7  Diagram variabel penelitian 
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3.6   Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang dibutuhkan untuk 

penelitian ini maka cara yang digunakan adalah : 

3.6.1 Data primer 

Pengumpulan data primer yang dilakukan bersifat kualititatif, dengan cara 

observasi langsung ke lapangan melakukan pengukuran dimensi ruang seperti luas 

ruang, dimensi bedak, los, dan kios, jarak sirkulasi ruang; selain mengukur dimensi 

pada elemen fisik, juga melakukan pengukuran dimensi perabot sirkulasi pada 

bedak, los, dan kios dengan menggunakan alat berupa meteran; kemudian 

melakukan dokumentasi terhadap ruang dan elemen-elemen ruang berupa dinding, 

lantai, plafon, pintu, jendela, perabot untuk di evaluasi lebih lanjut mengenai 

pengaruhnya terhadap permasalahan. Akan dilakukan juga pemetaan terhadap hasil 

amatan permasalahan-permasalahan tersebut untuk di analisa. 

Observasi juga disertai dengan dokumentasi yang dilakukan dengan dengan 

alat perekam dan sketsa untuk merekam situasi permasalahan sirkulasi di lapangan 

yang berupa sketsa kasar untuk direka ulang pada pengolahan data di tahap 

selanjutnya. Observasi akan menjadi bahan analisis perbandingan eksisting dengan 

standar. Observasi juga akan membantu dalam mengidentifikasi penyebab 

permasalahan sirkulasi pada hipotesis awal penelitian. Data pada observasi akan 

dianalisis pada bab selanjutnya. 

Selain itu, dibutuhkan data sekunder berupa literatur yang diperoleh dari 

standar-standar dan peraturan pasar tradisional  serta literatur mengenai sirkulasi 

ruang dalam bangunan khususnya literatur mengenai sirkulasi pasar tradisional. 

3.6.2 Data sekunder  

Menurut Simamora (2004) dan Devy (2005), data sekunder adalah data yang sudah 

dikumpulkan atau sudah tersedia sebelumnya. Data sekunder yang digunakan pada 

penelitian ini didapatkan dari beberapa instansi terkait diantaranya UPTD Pasar 

Tawangmangu, Pansus RDTRK Kota Malang, Badan Standarisasi Nasional, dan 

Pemerintah Kota Malang pada dinas yang terkait. Data yang diperoleh berupa skematik 

denah pasar, rencana awal zonasi dan sirkulasi ruang dalam pasar, rencana RTDRK Sub-

Pusat Malang Utara, peraturan daerah setempat serta SNI standar pasar tradisional. 
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3.7   Metode Analisis Data 

 Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dikelompokkan berdasarkan 

variabel maupun sub variabel penelitian yang sudah ditetapkan. Data yang sudah 

didapatkan tersebut dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.   

 Proses analisis dimulai dengan melihat pemenuhan  kriteria penataan pasar 

tradisional pada sub variabel yang sudah ditentukan. Variabel koridor memiliki 4 sub 

variabel konfigurasi jalur, dimensi, elemen pembentuk ruang, serta fungsi dan variabel 

akses memiliki 3 sub variabel dimensi, elemen pembentuk ruang, serta fungsi. Masing-

masing sub variabel dilihat kesesuaiannya dengan 6 kriteria penataan (aksesibilitas, 

keselamatan, kesehatan, kenyamanan, estetika, kecukupan) yang sudah dirumuskan. Dari 

hasil pemenuhan sub variabel dengan kriteria dapat diketahui sub variabel mana yang 

paling banyak tidak memenuhi, sehingga dapat diketahui penyebab permasalahan sirkulasi 

ruang dalam Pasar Tawangmangu. Dengan demikian bisa diberikan saran untuk memenuhi 

kriteria tersebut sehingga permasalahan yang terjadi bisa teratasi. 

 

3.8   Alat/Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian utama adalah peneliti sebagai pengamat lapangan yang 

menggunakan beberapa alat bantu seperti: 

a. Kamera, untuk merekam situasi penelitian dalam bentuk gambar maupun video, 

untuk memudahkan reka ulang situasi pada saat pengolahan data di luar lapangan. 

b. Alat Ukur, berupa meteran, berfungsi untuk mengukur dimensi lebar sirkulasi dan 

dimensi elemen sirkulasi. 

c. Denah perencanaan ruang dalam Pasar Tawangmangu, untuk mengetahui 

perencanaan sirkulasi ruang dalamnya.  

d. Alat tulis dan sketsa, untuk mencatat hasil pengamatan lapangan, hasil wawancara, 

dan menggambar sketsa kasar. 
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