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Abstrak
Ruang terbuka merupakan elemen penting dalam perkotaan. Pembangunan ruang terbuka secara
besar-besaran di dalam kota pada saat ini menunjukkan bahwa para pemimpin kota mulai memiliki
ketertarikan untuk membangun ataupun merenovasi ruang terbuka yang ada, mengingat pada saat
ini pembangunan kota identik dengan pembangunan mall, dan high rise building. Hal tersebut
menunjukkan bahwa ruang terbuka itu penting di dalam suatu kota. Hal yang belum banyak diteliti
adalah faktor kepentingan ruang terbuka menurut pendapat masyarakat kota. Penelitian ini
bertujuan mengetahui tingkat kepentingan ruang terbuka di dalam kota bagi penduduk kota. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu berupa kuesioner online bersifat
open-ended. Data dianalisis dengan metode analisis data teks. Setelah melakukan analisis data,
ternyata kepentingan ruang terbuka di dalam kota disebabkan karena ruang terbuka itu penting
untuk meningkatkan kualitas perkotaan, sebagai tempat untuk aktifitas manusia, sebagai tempat
untuk berinteraksi masyarakat, sebagai estetika kota dan dapat meningkatkan kualitas penduduk.
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Pengantar
Tingkat pembangunan kota saat ini semakin
tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena pembangunan gedung-gedung tinggi, mall,
cafe dan sejenisnya yang dapat berfungsi sebagai tempat bertemu. Tingginya pembangunan
gedung bertingkat di samping itu, juga diiringi
oleh pembangunan ruang terbuka seperti
taman-taman, teras outdoor, dsb. Beberapa
kota di pulau jawa mulai giat membangun
tempat untuk berkumpulnya masyarakat yang
terletak berada di luar ruangan dan di udara
terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa ruang terbuka juga diperhitungkan keberadaannya di
dalam pembangunan dan ruang terbuka itu
penting keberadaannya di dalam kota.
Ruang adalah suatu rongga yang berbatas atau
terlingkung oleh bidang (KBBI), dalam hal ini
berarti ruang terbuka merupakan rongga yang
berbatas dan terlingkung oleh bidang yang
terbuka.

Ruang terbuka merupakan elemen penting di
dalam suatu perkotaan. Ruang terbuka adalah
ruang yang direncanakan karena kebutuhan
akan tempat bertemu dan aktifitas bersama di
ruang terbuka di luar ruangan (Mulyandari,
2011). Ruang terbuka merupakan gabungan unsur landscape dan hardscape, taman dan ruang
rekreasi di dalam kota (Shirvani, 1985). Ruang
terbuka penting dikarenakan ruang terbuka merupakan sebuah unsur yang dapat meningkatkan kualitas lansekap perkotaan (LlewelynDavies, 2000).
Keberadaan ruang terbuka di dalam kota bukan
tidak mungkin akan diabaikan oleh masyarakat
kota dikarenakan gedung-gedung tinggi, pusat
perbelanjaan, café juga merupakan tempat yang
ramai dikunjungi saat ini dan terjadinya pusat
kegiatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan akan
tingkat kepentingan ruang terbuka di dalam
kota dikarenakan fungsi ruang terbuka adalah
sebagai tempat yang dikunjungi dan terjadinya
pusat kegiatan sementara perkantoran, pusat
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perbelanjaan dan café juga memiliki fungsi yang
sama.
Ruang terbuka diperuntukkan untuk masyarakat
dan berdasarkan fakta di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat kepentingan ruang terbuka sebagai elemen
pembentuk kota
Metode
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan
adalah metode Grounded Theory (Creswell,
1998). Data dikumpulkan dengan cara menyebar kuesioner online yang bersifat terbuka/open-ended, yang bertujuan untuk menemukan kata kunci yang berasal dari jawaban
responden.
Metode Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan sampel, metode yang digunakan adalah metode non-randomsampling
yakni dengan metode accidentalsampling, yaitu
pengumpulan sampel dilakukan dengan cara
mengumpulkan individu yang dapat dijangkau
(Kumar, 2005). Metode ini digunakan dengan
pertimbangan bahwa jawaban yang akan dikemukakan responden bervariasi sesuai dengan
pendapat masyarakat kota. Sebanyak 65.2%
status responden adalah mahasiswa dan sisanya
adalah sudah bekerja.

Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini, metode analisis data yang
digunakan adalah analisis isi, yaitu menganalisis
setiap variasi jawaban yang dikemukakan responden yang berkaitan dengan alasan pentingnya ruang terbuka di dalam kota. Adapun
tahapan yang digunakan dalam menganalisis
data (Creswell, 1998) adalah sebagai berikut:
o Open Coding
Tahapan open coding merupakan tahapan
untuk menemukan kata kunci yang berasal
dari jawaban yang dikemukakan oleh responden. Di-karenakan jawaban yang dikemukakan responden bervariasi, akan ada kemungkinan setiap jawaban memiliki kata
kunci lebih dari satu.
o Axial Coding
Tahapan axial coding merupakan tahapan
yang digunakan setelah tahapan open coding. Tahapan axial coding adalah tahapan
dimana kata kunci yang telah diidentifikasi
dijadikan dalam bentuk kategori, kemudian
dihitung frekuensi kategorinya.

Analisis dan Interpretasi
Hal yang dilakukan pertama adalah melakukan
identifikasi jawaban responden. Tujuannya adalah untuk mengambil kata kunci dari setiap
jawaban responden. Kata kunci yang didapatkan
dari satu responden bisa saja lebih dari satu
kata kunci. Berikut merupakan contoh jawaban
yang dikutip dari responden.
Pertanyaan: “Menurut anda seberapa pentingkah keberadaan Ruang Terbuka di dalam
suatu perkotaan?”
Berikut merupakan kutipan jawaban responden.

Diagram 1. Histogram Karakteristik Status Responden dalam hitungan persen
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“Sangat Penting, karena ruang terbuka
berguna untuk mempercantik tata kota dan
untuk tempat berolahraga dan sebagai
tempat rekreasi ma-syarakat” (Karyawan)
“Sangat penting, selain dapat menjadi sarana edukasi masyarakat, juga dapat me-
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ngurangi efek konsumtif pada masyarakat
serta menambah jantung kota” (Mahasiswa)
Dari jawaban diatas dapat diidentifikasi bahwa
kata kuncinya berupa “sebagai sarana edukasi
masyarakat”, “untuk mengurangi efek konsumtif
pada masyarakat”, “untuk menambah jantung
kota”, “sebagai tempat rekreasi”, “sebagai tempat olahraga”, “untuk mempercantik tata kota”.

akan menunjukkan faktor apakah yang paling
mendominasi atas alasan mengapa ruang
terbuka itu penting buat perkotaan.

Setelah mengidentifikasi semua kata kunci dari
jawaban responden, tahapan berikutnya yang
dilakukan adalah tahapan axial coding. Tahapan
ini berupa pengelompokan kata kunci kedalam
kategori. Berikut merupakan contoh pengelompokan beberapa kata kunci ke sebuah
kategori (lihat tabel 1).
Tabel 1. Contoh Pengelompokkan Kata Kunci menjadi
Kategori
No
1

Kategori
Sumber Udara
Segar

-

2

Sarana
Interaksi

-

3

Sarana
Pertemuan

-

Kata Kunci
Udaranya sejuk
Sebagai
paruparu kota
Menjaga suhu udara
Sebagai tempat
Berinteraksi
Meningkatkan
interaksi sosial
Untuk
peningkatan
hubungan
komunikasi
Sebagai area sosialiasi
Sebagai
area
communal
Sebagai tempat
berkumpul
alternatif tempat
bertemu di luar
ruangan

Setelah mengelompokkan kata kunci ke dalam
kategori (lihat tabel 1), telah ditemukan beberapa kata kunci yang diwakili sebuah model
teoritis, Yaitu kategori. Tahap ini bisa juga
disebut sebagai analisis distribusi. Tahap selanjutnya adalah menganalisis frekuensi kategori
yang paling tinggi serta frekuensi yang paling
rendah. Frekuensi yang paling tinggi nantinya

Diagram 2. Histogram Tingkat Intensitas Kategori
dalam hitungan persen

Dari hasil analisis distribusi diatas, ditemukan
sebanyak 27 kategori. Frekuensi kategori tertinggi adalah kategori “sarana pertemuan”
(13,4%). Namun kategori diatas masih terlalu
banyak. Oleh karena itu kategori di atas akan dikerucutkan dan dimasukkan ke dalam kategori
baru yang memiliki arti yang lebih luas.
Setelah mengelompokkan kategori ke kategori
yang lebih luas, beberapa kategori seperti sarana pertemuan, sarana interaksi, sarana edukasi masyarakat dan interaksi alam di kelompokan menjadi kategori yang lebih besar lagi,
yaitu Interaksi Manusia. Kemudian, tahapan
yang akan dilakukan sekarang adalah mencari
frekuensi kategori yang memiliki arti lebih luas.
Setelah melihat frekuensi intensitas kategori
(lihat diagram 4) ditemukan bahwa Kualitas
Perkotaan
merupakan
frekuensi
kategori
tertinggi (29.1%) sementara penduduk yang
berkualitas menjadi frekuensi terendah (3.9%).
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Tabel 2. Pengelompokkan Kategori menjadi kategori
yang memiliki arti yang lebih luas
No

Kategori Luas

1

Kenyamanan
Penduduk

-

-

2

Kualitas
Perkotaan

-

3

Interaksi
Manusia

-

Kategori yang
mewakili
Menghilangkan
jenuh
Menjaga
suhu
udara
Membutuhkan
ruang yang lebih
luas
Menambah
tingkat
kenyamanan
Untuk meresap
air
Mengurangi
tingkat polusi
Sumber
udara
segar
Untuk menjaga
kelestarian
Sarana
pertemuan
Sarana interaksi
Sarana edukasi
masyarakat
Interaksi alam

Diagram 3. Histogram Tingkat Intensitas Kata Kunci
Kategori Yang Lebih Luas

Setelah menghitung histogram kategori, kualitas
perkotaan menjadi faktor tertinggi mengapa ruang terbuka di perkotaan itu penting. Sebagian
responden berpendapat bahwa dengan adanya
ruang terbuka dapat meningkatkan kualitas
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perkotaan, seperti dapat menjadi sumber udara
segar dan paru-paru kota sehingga kota kaya
akan udara yang bersih, untuk menyerap air
yang berfungsi agar kota dapat menyerap air
hujan yang merupakan usaha pencegahan
banjir dan menjaga kadar air tanah perkotaan,
dan juga sebagai upaya pengurangan polusi
dikarenakan aktifitas kendaraan bermotor yang
tinggi.
Kategori lainnya yang tidak kalah penting adalah
‘interaksi manusia’ dan ‘aktifitas manusia’. Interaksi manusia juga termasuk dalam faktor penting mengapa ruang terbuka di dalam kota itu
penting. Sebagian besar responden berpendapat
bahwa ruang terbuka itu penting dikarenakan
ruang terbuka berfungsi sebagai pusat interaksi
manusia, seperti sebagai sarana pertemuan
antar masyarakat di dalam kota maupun di
lingkungan sekitar yang membutuhkan ruang
khusus untuk bertemu di luar ruangan. Kemudian ruang terbuka berfungsi sebagai sarana
interaksi antar masyarakat kota, sebagai area
sosialisasi warga, dan juga berfungsi untuk meningkatkan komunikasi antar masyarakat ko-ta
dan ada juga yang berpendapat bahwa ruang
terbuka dapat menjadi tempat untuk meningkatkan edukasi masyarakat kota.
Selain itu ruang terbuka dapat berfungsi sebagai
pusat ‘aktifitas manusia’, yaitu menjadi tempat
olahraga seperti tempat berlari, tempat bermain
anak-anak, tempat bermain bola, sebagai tempat rekreasi dll. Hal ini bisa terjadi karena keterbatasan ruang di lingkungan tempat tinggal masyarakat. Kemudian ada juga responden yang
berpendapat bahwa adanya ruang terbuka itu
dapat menambah jantung kota, yaitu sebagai
tempat yang ramai dan memiliki banyak jenis
kegiatan yang berarti ruang terbuka dapat menjadi activity support suatu kota. Ada juga yang
yang berpendapat bahwa ruang terbuka dapat
menjadi tempat untuk mengekspresikan diri,
sebagai tempat berkreasi dan tempat bersantai.
Fungsi lain mengapa ruang terbuka itu penting
adalah sebagai tempat untuk menambah tingkat
‘kenyamanan penduduk’. Yang dimaksud kenyamanan penduduk disini adalah ruang terbuka
dapat berfungsi sebagai tempat untuk meng-
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hilangkan jenuh, dikarenakan tingginya aktifitas
masyarakat perkotaan seperti bekerja dari pagi
sampai sore hari, dan ruang terbuka menjadi
tempat untuk menghilangkan jenuh baik untuk
yang sudah bekerja maupun mahasiswa/pelajar.
Adapun ruang terbuka sebagai kenyamanan
penduduk karena ruang terbuka dapat menjaga
suhu udara perkotaan dikarenakan ruang terbuka dapat berfungsi sebagai tempat sirkulasi
udara perkotaan yang dapat menambah tingkat
kenyamanan penduduk, dan juga adanya ruang
terbuka dapat berfungsi sebagai tempat peneduh kawasan perkotaan. Ada juga yang mengatakan bahwa adanya ruang terbuka dapat
membuat suasana kota terlihat lebih fresh.
Kemudian pentingnya ruang terbuka di dalam
kota dikarenakan ruang terbuka dapat membuat
‘penduduk yang berkualitas’. Responden berpendapat bahwa dengan adanya ruang terbuka
dapat meningkatkan kualitas penduduk dikarenakan ruang terbuka dapat menurunkan angka
kriminalitas karena ramainya penduduk yang
berada di dalam ruang terbuka sehingga mencegah kriminalitas terjadi. Kemudian ruang
terbuka dapat mengurangi pola konsumtif masyarakat yang biasanya memilih untuk berkumpul di pusat perbelanjaan. Ruang terbuka
juga dapat berfungsi sebagai pendukung ekologi
masyarakat, meningkatkan psikologis masyarakat, dan dapat meningkatkan kesejahteraan
antar masyarakat.
Kemudian faktor terkhir kepentingan ruang
terbuka di dalam kota adalah ruang terbuka
berfungsi sebagai ‘estetika kota’. Ruang terbuka
dapat menaikkan nilai tata kota suatu perkotaan, dapat mempercantik tata kota, menyejukkan pemandangan suatu perkotaan, membuat kota terancang rapi dan dapat menaikkan
nilai seni tata kota dan berfungsi sebagai menjaga estetika kota. Jadi ruang terbuka secara
langsung dapat memberikan estetika dan keindahan kota.
Kesimpulan
Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan
bahwa terdapat banyak sekali alasan yang menjelaskan kepentingan ruang terbuka di dalam
kota. Alasan terbanyak mengapa ruang terbuka

di dalam kota adalah faktor kualitas perkotaan
dimana dengan adanya ruang terbuka di dalam
kota dapat meningkatkan kualitas perkotaan itu
sendiri seperti sebagai sumber udara segar,
sebagai paru-paru kota, sebagai area resapan
air sehingga membuat kota tidak gampang
banjir.
Selain itu ruang terbuka dapat berfungsi sebagai
pusat interaksi manusia dan aktifitas manusia
seperti tempat berolahraga, berkumpul, dan
berinteraksi antar masyarakat kota. Kemudian
ruang terbuka juga berfungsi sebagai tempat
untuk menambah tingkat kenyamanan penduduk, sebagai estetika kota dan membuat
penduduk yang berkualitas.
Dari paragraf di atas dapat dilihat bahwa ruang
terbuka itu sangat penting di dalam kota. Suatu
kota sangat butuh ruang terbuka untuk meningkatkan kualitas penduduk kota dan kualitas perkotaan itu sendiri, dan ruang terbuka tidak
dapat dipisahkan dari masyarakat. Setiap perkotaan yang baik harus memiliki ruang terbuka
yang dapat digunakan oleh masyarakat dan
dengan adanya ruang terbuka dapat menjadi
indikator kualitas perkotaan yang baik.
Penelitian ini memiliki kelebihan yaitu mudahnya
mencari responden yang bersangkutan untuk
menjawab pertanyaan dikarenakan penelitian ini
bersifat online. Hasil analisis yang berkaitan dengan pentingnya ruang terbuka di dalam kota
kiranya sudah mewakili beberapa pendapat masyarakat dikarenakan responden yang diberikan
kuesioner yang bersifat online dan dapat diakses
oleh setiap orang dan cara menyebarkannya jauh lebih mudah dan cepat dibandingkan memberikan kuesioner secara manual dan survey.
Sedangkan kekurangan penelitian ini adalah pertanyaan yang diberikan kepada responden bersifat online, secara otomatis responden yang
berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden yang memahami teknologi tinggi. Oleh
karena itu penelitian ini belum mencakup masyarakat yang tidak mengenal teknologi. Kedepannya diharapkan akan ada penelitian serupa
atau mirip yang mencakup masyarakat secara
keseluruhan baik yang mengenal teknologi
ataupun tidak.
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