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Perwujudan Faktor Ruang Yang Dapat Bertahan Terhadap 

Kriminalitas Di Kecamatan Kamal 
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NRP   : 08211640000008 
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Dosen Pembimbing : Ardy Maulidy Navastara, S.T., M.T. 

ABSTRAK 

Permukiman tradisional di Kecamatan Kamal teridentifikasi 

memiliki elemen pembentuk defensible space namun saat ini 

elemen-elemen tersebut telah mengalami perubahan. Meski 

Kecamatan Kamal cenderung mengalami penurunan angka 

kriminalitas, namun tingkat kriminalitas di Kecamatan Kamal 

termasuk tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten 

Bangkalan. Untuk itu penelitian ini bertujuan mengetahui 

perwujudan faktor ruang yang dapat bertahan terhadap kriminalitas 

di Kecamatan Kamal saat ini.  

Peneliti berfokus pada empat faktor dari konsep defensible 

space yakni territoriality, natural surveillance, image, dan milieu. 

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif-kuantitatif (mix 

method) dengan pendekatan rasionalistik. Pengumpulan data 

dilakukan dengan kuisioner, wawancara, dan observasi.  

Dari analisis klaster didapatkan bahwa terdapat tiga klaster 

desa di Kecamatan Kamal berdasarkan tingkat keamanannya yakni 

desa aman (Desa Tajungan, Desa Kamal, Desa Tanjung Jati), desa 

cukup aman (Desa Banyu Ajuh, Desa Gili Anyar, Desa Kebun), 

dan desa tidak aman (Desa Telang, Desa Pendabah, Desa Gili 

Barat, Desa Gili Timur).  

Temuan menunjukkan bahwa keempat faktor defensible 

space berpengaruh pada tingkat kriminalitas di Kecamatan Kamal. 

Faktor territoriality (berfungsinya public space, aktifnya 
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paguyuban warga, dan tingginya kesadaran ruang), faktor natural 

surveillance (pencahayaan yang baik, keterbukaan visual yang 

tidak terhadalang tanaman, dan pengawasan penduduk secara 

alami), faktor image (kesan terawat), faktor milieu (heterogenitas 

dan aksesibiitas)  berpengaruh dalam mengurangi tingkat 

kriminalitas di lokasi studi. 

Kata Kunci: Defensible Space, Keamanan, Kriminalitas, Ruang. 
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Manifestation Of Defensible Space Factors  

Affecting Crimes In Kamal District 

Name    : Riski Sriwijayati 

NRP   : 08211640000008 

Department  : Perencanaan Wilayah dan Kota 

Advisor   : Ardy Maulidy Navastara, S.T., M.T. 

ABSTRACT 

Traditional settlements in Kamal District have been 

identified as having elements that form defensible space currently, 

these elements have undergone changes. Although Kamal District 

tends to experience a decrease in the crime rate, the crime rate in 

Kamal District is the highest compared to other sub-districts in 

Bangkalan Regency. For this reason, this study aims to determine 

the embodiment of spatial factors that can withstand crime in the 

current Kamal District. 

Researchers focus on four factors from the concept of 

defensible space, namely territoriality, natural surveillance, 

image, and milieu. This study uses a qualitative-quantitative 

methodology (mix-method) with a rationalistic approach. Data 

collection was carried out by means of questionnaires, interviews, 

and observations. 

From the cluster analysis, it was found that there were three 

village clusters in Kamal District based on their level of security, 

namely safe villages (Tajungan, Kamal, Tanjung Jati), quite safe 

villages (Banyu Ajuh, Gili Anyar, Kebun), and unsafe villages. 

(Telang, Pendabah, Gili Barat, Gili Timur). 

The findings show that the four defensible space factors have 

an effect on the crime rate in Kamal District. Territoriality factors 

(the functioning of the public space, active community 

associations, and high awareness of space), natural surveillance 
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factors (good lighting, visual openness that is not obstructed by 

plants, and natural monitoring of the population), image factors 

(well-maintained impression), milieu factors (heterogeneity and 

accessibility) have an effect on reducing the crime rate in the study 

locations. 

Kata Kunci: Defensible Space, Security, Crime, Space. . 
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BAB 1BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut hirarki kebutuhan hidup Maslow dalam Hariyono 

(2014), terdapat 5 level kebutuhan dasar manusia dimana 

keamanan berada di tingkatan kedua setelah kebutuhan fisiologis 

(makan, udara, air, dan lain-lain). Sejalan dengan penelitian yang 

lebih spesifik yakni membahas preferensi responden dalam 

pemilihan rumah tinggal bahwa rasa aman merupakan salah satu 

faktor utama yang menentukan preferensi masyarakat memilih 

tempat tinggal (Malahati dan Hadinigroho, 2015). Hal ini 

mengindikasikan pentingnya keamanan kota demi 

keberlangsungan kota dan makhluk yang hidup didalamnya.  

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena 

mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, 

hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Sejalan 

dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk 

mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, 

misalnya jumlah angka kejahatan (crime total), jumlah orang yang 

berisiko terkena tindak kejahatan (crime rate) setiap 100.000 

penduduk, selang waktu terjadinya tindak kejahatan (crime clock), 

dan indeks kejahatan (Statistika Kriminal Nasional, 2019). 

Semakin tinggi angka kriminalitas (jumlah tindak kejahatan) 

menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat 

yang berakibat pada berkurangnya rasa aman masyarakat. 

Masyarakat sebagai penghuni dan pemilik tempat tinggal 

akan berusaha melakukan upaya-upaya defensif dari tindak 

kejahatan sehingga meningkatkan rasa aman baik di dalam rumah 

maupun lingkungan tempat tinggal. Defensible Space adalah 

konsep desain yang dihasilkan ruang-ruang yang dikontrol oleh 

penghuni disekitar gedung-gedung atau bangunan yang ada. Oscar 

Newman mengonsep bagaimana karakteristik fisik dari lingkungan 
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tempat tinggal  (susunan ruang (layout of the site), bangunan, dan 

desain arsitektural rumah tersebut) dapat didesain sehingga 

penduduknya dapat berpartisipasi secara langsung dalam 

meningkatkan keamanan wilayah tempat tinggal mereka 

(Warwick, 2020). Kriteria yang diperlukan untuk mencapai 

defensible space atau ruang yang dapat bertahan adalah perpaduan 

dari faktor fisik dan sosial. Newman menamainya dengan 

territoriality, surveillance, image, dan milieu.  

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Bangkalan cenderung 

meningkat dari tahun ke tahun. Antara tahun 2017-2018, terjadi 

lonjakan angka kriminalitas hingga 76,35%. Kenaikan angka 

kriminalitas ini merupakan kenaikan tertinggi jika dibandingkan 

dengan kabupaten lain di Pulau Madura. Meski begitu, salah satu 

kecamatan di Kabupaten Bangkalan justru mengalami penurunan 

angka kriminalitas yakni Kecamatan Kamal. Berdasarkan data 

BPS tahun 2019, Kecamatan Kamal merupakan kecamatan dengan 

tingkat kriminalitas tertinggi kedua di Kabupaten Bangkalan 

namun, cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 

tahun 2016 terdapat 41 kejadian, tahun 2017 terdapat 39 kejadian, 

dan pada tahun 2018 terdapat 33 kejadian.  

Menurut Hastijanti (2005) Madura memiliki rumah-rumah 

tradisional yang diidentifikasi membentuk ruang-ruang bertahan 

dengan beberapa unsur pembentuknya yang memiliki kesamaan 

dengan teori defensible space namun saat ini rumah-rumah ini telah 

mengalami banyak perubahan dan berakibat pada perubahan 

bentuk-bentuk ruang bertahan masyarakat Madura saat ini (Cahyo, 

dkk, 2010). Masih menurut Cahyo, dkk (2010) ada banyak 

perubahan yang terjadi pada pola permukiman tradisional 

masyarakat madura saat ini terutama di Kecamatan Kamal. 

Perubahan dari yang semula terdiri dari tonghu (rumah induk), 

langgar, rumah kerabat (anak), kandang, dapur, dan lombhung 

menjadi hanya langgar, tonghu, dan rumah anak, bahkan ada yang 

hanya rumah tinggal. Serta ada juga yang mempunyai fungsi 

ganda, yakni fungsi hunian dan fungsi ekonomi. 
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Simbol-simbol defensible space di Kecamatan Kamal saat 

ini dapat diidentiifikasi dalam lingkup yang lebih luas (bukan 

tanean lanjhang yang hanya dihuni beberapa kepala keluarga saja), 

melainkan dalam lingkup wilayah yang terdiri dari  beberapa 

perumahan. Cahyo, dkk (2010) menyatakan bahwa meski telah 

terjadi perubahan, tetapi model dan unsur-unsur pembentuk pola 

permukiman tanean lanjhang masih sangat terlihat. Terdapatnya 

ruang ibadah yang merefleksikan hubungan manusia kepada tuhan 

dapat ditemukan dalam bentuk masjid, musholla, hingga langghar, 

kawasan permukiman yang didalamnya terbina hubungan 

kemasyarakatan antar penduduk seperti gotong royong, dan areal 

lingkungan alam seperti ekosistem hutan, perkebunan, dan sawah.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perwujudan 

faktor ruang yang dapat bertahan (defensible space) terhadap 

kriminalitas di Kecamatan Kamal saat ini sehingga dapat 

mengetahui peran dari faktor-faktor tersebut dalam mencegah atau 

menurunkan tingkat kriminalitas di lokasi studi. Untuk itu dalam 

penelitian ini, peneliti mencari tahu apa saja faktor yang 

mempengaruhi tingkat kriminalitas di Kecamatan Kamal dengan 

menggunakan faktor-faktor defensible space sebagai acuannya, 

kemudian mendeskripsikan perwujudan faktor-faktor ruang yang 

dapat bertahan tersebut di masing-masing desa -dengan tingkat 

keamanan tinggi, sedang, rendah- di Kecamatan Kamal sehingga 

dapat menjadi parameter desain lingkungan berdasarkan kondisi 

sosial dan lingkungan penghuninya karena menurut Laurens 

(2006) lingkungan dapat berperan dalam mengurangi peluang 

terjadinya tindak kriminal.  

1.2 Rumusan Masalah 

Perubahan bentuk beberapa elemen defensible space pada 

permukiman masyarakat madura di Kecamatan Kamal saat ini 

justru diikuti oleh menurunnya tingkat kriminalitas di Kecamatan 

Kamal. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu 

bagaimana bentuk ruang yang dapat bertahan (defensible space) 

terhadap kriminalitas di Kecamatan Kamal? Sehingga dari 
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penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi kerangka awal 

untuk menyusun parameter desain lingkungan berdasarkan kondisi 

sosial dan lingkungan penghuninya.  

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perwujudan 

faktor-faktor ruang yang dapat bertahan (defensible space) 

terhadap kriminalitas di Kecamatan Kamal. Untuk mencapai 

tujuan tersebut terdapat beberapa sasaran yang harus dicapai yakni: 

1. Mengidentifikasi tingkat keamanan di Kecamatan Kamal. 

2. Menganalisis faktor-faktor defensible space yang 

berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Kecamatan 

Kamal. 

3. Menjelaskan perwujudan faktor-faktor ruang yang dapat 

bertahan (defensible space) terhadap kriminalitas di 

Kecamatan Kamal. 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah penelitian berlokasi di Kecamatan 

Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Dengan luas 

wilayah 41,40 km2. Terdiri dari 10 desa/kelurahan dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut:  

Batas Utara  : Kecamatan Socah 

Batas Timur  : Kecamatan Labang 

Batas Selatan  : Selat Madura 

Batas Barat  : Selat Madura  

1.4.2 Ruang Lingkup Pembahasan 

Fokus utama dalam penelitian ini adalah membahas faktor-

faktor defensible space (ruang yang bertahan) permukiman 

masyarakat Madura terhadap kriminalitas di Kecamatan Kamal. 

Tipologi kriminalitas yang dibahas berdasarkan tinggi-rendah 

kriminalitas di masing-masing desa.   
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1.4.3 Ruang Lingkup Substansi 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penelitian ini 

menggunakan teori, ilmu dan kebijakan yang mendukung 

penelitian. Adapun teori yang digunakan adalah teori yang 

berkaitan dengan upaya tindak pencegahan kriminalitas melalui 

desain lingkungan dengan pendekatan defensible space theory.  

Sedangkan kebijakan yang digunakan adalah kebijakan yang 

berkaitan dengan permukiman dan kriminalitas mulai dari Undang-

Undang, dokumen, hingga peraturan-peraturan yang sifatnya 

teknis. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Memberikan pengetahuan dan gambaran sebaran 

kriminalitas di Kecamatan Kamal. 

2. Menjadi referensi untuk mengetahui pengaruh faktor-

faktor defensible space (ruang yang bertahan) terhadap 

tingkat kriminalitas di Kecamatan Kamal berdasarkan 

persepsi penduduk. 

3. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih 

luas dalam mengembangkan permukiman yang aman 

berdasarkan perwujudan ruang dari faktor defensible 

space. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Menjadi referensi dalam mengembangkan permukiman 

yang aman khususnya di Kecamatan Kamal, Kabupaten 

Bangkalan. 

2. Menjadi masukan untuk pemerintah daerah bekerja 

sama dengan kepolisian di Kecamatan Kamal untuk 

menerapkan konsep ruang bertahan demi terwujudnya 

tata kota yang aman dan nyaman. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:  

Bab 1  Pendahuluan 
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 Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat 

penelitian, lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

 Bab ini berisi kajian mengenai teori yang digunakan terkait 

penelitian, serta kerangka teori.   

Bab 3 Metode Penelitian 

 Bab ini berisi pendekatan penelitian, unit amatan dan unit 

analisis, instrumen penelitian, cara dan langkah 

pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode 

analisis data.   

Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

 Bab ini berisi penjelasan dan deskripsi mengenai kondisi 

eksisting wilayah studi, hasil pengamatan, pengumpulan 

data, hasill analisis serta rumusan dari sasaran akhir 

penelitian.   

Bab 5 Kesimpulan  

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah didapat dari proses analisa dan 

rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan 

selanjutnya dalam mendukung tujuan peneltian.  
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Rumusan Masalah 

Bagaimana bentuk ruang yang dapat bertahan (defensible 

space) terhadap kriminalitas di Kecamatan Kamal? 

SASARAN 

1.7 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

 Keamanan merupakan kebutuhan dasar manusia (Maslow, 1970) 

hal ini terbukti dengan salah satu preferensi masyarakat dalam 

memilih tempat tinggal adalah keamanan (Malahati dan 

Hadinigroho, 2015) sehingga keamanan menjadi faktor penting 

dalam menjaga keberlangsungan kota dan makhluk hidup 

didalamnya.  

 Rasa aman diukur menggunakan indikator negatif (Statistika 

Kriminal Nasional, 2019), Semakin tinggi angka kriminalitas 

(jumlah tindak kejahatan) menunjukkan semakin banyak tindak 

kejahatan pada masyarakat yang berakibat pada berkurangnya 

rasa aman masyarakat.  

 Masyarakat melakukan upaya-upaya defensif dari tindak 

kejahatan sehingga meningkatkan rasa aman baik di dalam 

rumah maupun lingkungan tempat tinggal.  

 Kecamatan Kamal berada di wilayah geografis yang 

memungkinkan terjadinya kriminalitas, namun kenyatannyaa 

angka kriminalitas di Kecamatan Kamal selama beberapa tahun 

terakhir cenderung mengalami penurunan.  

Tujuan 

Mengetahui perwujudan faktor-faktor ruang yang dapat bertahan 

(defensible space) terhadap kriminalitas di Kecamatan Kamal  
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2. Mengidentifikasi faktor-faktor 

defensible space yang 

berpengaruh terhadap tingkat 

kriminalitas di Kecamatan 

Kamal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Mengidentifikasi tingkat 

keamanan di Kecamatan 

Kamal. 

3. Mengidentifikasi perwujudan faktor-faktor 

ruang yang dapat bertahan (defensible space) 

terhadap kriminalitas di Kecamatan Kamal. 

Hasil Akhir 

Perwujudan ruang bertahan masyarakat terhadap kriminalitas di 

Kecamatan Kamal berdasarkan faktor fisik dan sosial defensible 

space 

 

SASARAN 
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BAB 2BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kriminalitas  

2.1.1 Kriminalitas 

Mustafa dalam Manggol (2012) dalam bukunya 

"Kriminologi" menyebutkan Kriminalitas berasal dari kata 

"crimen" yang berarti kejahatan. Definisi kejahatan dalam 

pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam 

kriminologi yang dipandang secara sosiologis. 

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan 

perbuatan yang  merugikan secara ekonomis dan psikologis yang 

melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta 

norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak 

kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar 

hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat 

menentangnya (Kartono dalam Pratiwi, 2014).  

Ahmadi (2003) menyatakan bahwa kriminalitas dapat 

didefinisikan dalam berbagai segi baik legal maupun non-legal. 

Dari segi legal, kriminalitas merupakan pelanggaran hukum pidana 

yang diatur di wilayah geografis tertentu (yurisdiksi) dan ditujukan 

untuk melindungi kehidupan, properti dan hak warga negara dalam 

yurisdiksi tersebut. Sedangkan dari segi non-legal, kriminalitas 

dianggap sebagai tindakan yang melanggar aturan-aturan etika atau 

moral manusia yang diterima secara sosial.  

Perbedaan antara kedua sudut pandang ini sangat penting. 

Data kejahatan lembaga peradilan kriminal akan didasarkan pada 

definisi hukum kejahatan yang relevan, sedangkan data yang 

dikumpulkan melalui survei korban dapat didasarkan pada 

interpretasi individu atas kejahatan, bukan berdasarkan definisi 

hukum yang ada. Disparitas potensial ini mempengaruhi upaya 

penyelasaian masalah yang kurang serius dari spektrum 'kejahatan' 

(Mostafa, 2003).  
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Kriminalitas menurut Wojowasito dan Poerwadarminta 

(1980) (dalam Abdulsyani, 1987) adalah kejahatan dan kriminal 

dapat diartikan jahat/penjahat. Oleh karena itu, kriminalitas dapat 

diartikan sebagai perbuatan kejahatan. Kriminalitas juga dapat 

dipandang dari beberapa aspek, antara lain :  

a) Dari aspek yuridis, kriminalitas adalah jika seseorang 

melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan ia 

dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. 

Akan tetapi, bila seseorang belum dijatuhi hukuman berarti 

orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.  

b) Dari aspek sosial, kriminalitas adalah jika seseorang 

mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat 

menyimpang dengan sadar/tidak sadar dari norma-norma 

yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya 

tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.  

c) Dari aspek ekonomi, kriminalitas adalah jika seseorang/lebih 

dianggap merugikan orang lain dengan membebankan 

kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya 

sehingga ia di anggap sebagai penghambat atas kebahagiaan 

pihak lain. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kriminalitas 

adalah tindakan yang melanggar hukum ataupun norma yang 

berlaku secara yuridis maupun sosial, yang merugikan orang lain 

baik secara individu maupun kelompok karena hilangnya 

ketertiban dan ketenangan.  

2.1.2 Tipologi Kriminalitas 

Kata tipologi terdiri atas type yaitu berasal dari kata typos 

(bahasa Yunani), yang bermakna impresi, gambaran, bentuk, jenis 

atau karakter suatu objek sedangkan logy adalah ilmu yang 

mempelajari tentang sesuatu, Sehingga tipologi dapat diartikan 

sebagai ilmu yang mempelajari tentang impresi, gambaran, bentuk, 

jenis atau karakter dari suatu objek.  

Sulistijowati dalam Suharjanto (2013), mengatakan bahwa 

pengenalan tipologi akan mengarah pada upaya untuk 
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mengkelaskan, mengelompokkan atau mengklasifikasikan 

berdasar aspek atau kaidah tertentu berdasarkan: (1) fungsi, 

meliputi penggunaan ruang, struktural, simbolis, dan lain-lain; (2) 

geometrik, meliputi bentuk, prinsip tatanan, dan lain-lain; (3) 

langgam, meliputi periode, lokasi atau geografi, politik atau 

kekuasaan, etnik dan budaya, dan lain-lain. 

Berdasarkan paparan diatas, dapat diartikan bahwa tipologi 

kriminalitas merupakan metode untuk mengkelaskan atau 

mengklasifikasikan kriminalitas berdasarkan fungsi, lokasi, faktor 

kesamaan tertentu, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, 

khususnya untuk mencapai sasaran 1 digunakan metode tipologi 

kriminalitas tinggi-rendah berdasarkan indikator tingkat 

kriminalitas dari Statistika Kriminal Nasional (2019), total dari 

indikator-indikator tersebut nantinya akan menjadi acuan 

penentuan desa dengan tipologi keamanan tinggi, sedang, atau 

rendah. Indikator-indikator tersebut yaitu: 

1. Angka Jumlah Kejahatan (Crime Total) 

2. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (crime rate) 

3. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (crime clock) 

2.2 Ruang dan Kriminalitas 

 “Kejahatan haruslah memiliki komponen hukum untuk 

menyatakan bahwa seseorang telah didefinisikan melawan 

hukum, juga harus disertai oleh adanya penyerang dan 

adanya korban dan yang paling penting dalam bahasan ini 

keharusan disertai ruang yang sesuai untuk melakukan 

kejahatan (Paulsen & Robinson dalam Tucunan dalam 

Azarine, 2018)”  

Banyak ahli menggunakan istilah "Ruang" sebagai tempat 

kehidupan, dengan demikian pengertian ruang tidak lain adalah 

biosphere yang merupakan persinggungan antara lithosphere/ 

hydrosphere/ dan atmosphere (Miller dalam Deliyanto, 2013), hal 

ini juga dinyatakan dalam UU No 26 Tahun 2007 "Tentang 

Penataan Ruang", bahwa ruang meliputi ruang daratan, ruang 

lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat 
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manusia dan mahluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan 

serta memelihara kelangsungan hidupnya.  

Penelitian yang membahas tentang kriminalitas kini telah 

mengalami perkembangan dari berbagai sudut pandang keilmuan 

mulai dari ekonomi, sosial, hukum, hingga geografi. Sudut 

pandang kriminalitas dalam geografi terutama keruangan 

membahas mengenai keterkaitan antara asal pelaku, lokasi 

kejadian, distribusi lokasi, perubahan ruang, dan gejala keruangan 

lainnya dengan kriminalitas (Dilahur, 1994).   

Masih menurut Dilahur, kajian kriminalitas dalam ruang 

dapat dikaji dengan analisa skala tertentu. Pada skala kota 

kriminalitas erat kaitannya dengan kondisi lingkungan atau pada 

variasi keruangan dari kondisi lingkungan seperti permukiman, 

tempat-tempat kegiatan ekonomi dan sosial seperti pasar, 

pertokoan, pusat perbelanjaan, sekolah dan jaringan transportasi 

seperti alternatif rute, akses keluar masuk wilayah, dan sebagainya.  

Dalam konsep defensible space milik Oscar Newman variasi 

keruangan tersebut dikelompokkan menjadi faktor-faktor 

defensible space yakni territoriality, natural surveillance, image, 

dan milieu. Dengan mengacu pada konsep ini penulis ingin 

mengetahui bagaimana bentuk faktor-faktor defensible space 

(ruang yang bertahan) baik fisik maupun non fisik sebagai bentuk 

upaya preventif masyarakat terhadap tindak kejahatan yang 

mungkin terjadi atau memiliki resiko terjadi di sekitarnya.  

2.3 Defensible Space  

Teori defensible space pertama kali dikenalkan oleh Oscar 

Newman dalam studi yang bertujuan untuk mempelajari 

kriminalitas dalam kawasan hunian. Dari studi yang dilakukan 

tersebut, Oscar Newman berhasil membangun prinsip-prinsip 

rancangan untuk lingkungan hunian yang disebut sebagai the 

Defensible Space.  

Defensible Space atau ruang yang dapat dipertahankan 

dalam buku berjudul Creating Defensible Space oleh Newman 

(1996) didefinisikan sebagai "lingkungan tempat tinggal yang 
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karakteristik fisiknya - tata letak bangunan dan rencana lokasi - 

berfungsi untuk memungkinkan penghuninya menjadi kunci utama 

dalam memastikan keamanan mereka".  

Newman berpendapat bahwa desain yang baik dapat 

membantu penduduk merasakan rasa kepemilikan dan tanggung 

jawab terhadap lingkungan di sekitar mereka, yang akan 

mendorong mereka untuk menjaga dan mempertahankan daerah 

kekuasaannya.  Semakin banyak ruang yang berada di bawah 

kendali dan pengaruh penduduk semakin sedikit kemungkinan 

tindak kejahatan terjadi.  Keefektifan ruang yang dapat 

dipertahankan sangat tergantung pada kemauan dan khususnya 

kemampuan orang-orang yang mengendalikannya untuk mengatur 

diri sendiri.  

Kriteria yang diperlukan untuk mencapai ruang yang dapat 

bertahan (defensible space) merupakan perpaduan dari faktor sosial 

dan faktor fisik. Faktor-faktor ini mempengaruhi persepsi 

keamanan dan kendali, dan perasaan terlindungan atas teritori 

alami masyarakat dengan yang lain berkorelasi terhadap bentuk 

bangunan, penampilan fisik, dan lokasi (Warwick, 2020). Dari 

awal munculnya teori defensible space oleh Newman (1996) 

hingga saat ini telah banyak adaptasi dan operasionalisasi yang 

dilakukan oleh beberapa peneliti dalam studi yang membahas 

defensible space.  

Seperti menurut Tucunan (2011) dalam studinya mengenai 

pola ruang kriminalitas Kota Surabaya, bahwa pola defensible 

space area untuk wilayah permukiman Kota Surabaya dibedakan 

berdasarkan motif kriminalitasnya (kultural dan struktural) dan 

skala keruangannya (makro atau level kecamatan dan meso).   

Untuk wilayah dengan motif kriminalitas struktural dengan 

DSA 1 (makro): 

 Pola permukiman dengan tata guna lahan yang heterogen 

lebih dianjurkan dibandingkan dengan daerah yang 

homogen 
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 Mengurangi aksesibiltas wilayah permukiman ataupun 

mengadakan kontrol terhadap akses permukiman 

Sedangkan pola pertahan meso : 

 Pole pertahanan dengan menggunakan pola ruang cul de sac, 

dan kontrol akses dipercaya dapat mengurangi variasi 

kriminalitas. 

 Mengurangi tingkat aksesibilitas wilayah untuk 

permukiman 

 Penambahan Sightlines bangunan dan kawasan  

 Menciptakan territorial reinforcement baik dengan 

elemen fisik semisal urban gate ataupun dengan 

menggunakan aktivitas bersama masyarakat  

 Menambahkan tingkat pencahayaan pada level 

perumahan 

Sedangkan untuk wilayah dengan motif kriminalitas kultural 

dengan DSA 2 yang disarankan adalah (makro): 

 Menambah fasilitas publik untuk kegiatan yang positif 

 Penambahan hendaknya diikuti dengan adanya distribusi 

aktivitas dan fasilitas publik tersebut agar dapat berbagi 

dengan pengguna ruang yang lebih pluralistik 

 Karena lebih banyak terjadi pada kampung maka, dianjurkan 

untuk membuat program bersama dalam menanggulangi 

kriminalitas 

Sedangkan untuk meso: 

 Menetapkan kebijakan mengenai fasade rumah atau kalau 

tidak disarankan, misal seperti di daerah konservasi 

kampung Ampel, maka perlu dipikirkan untuk menetepkan 

pencegahan secara sosial, semisal membuat forum 

pengaduan. 
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 Mengurangi ruang publik yang diciptakan secara mandiri 

dengan membangun fasilitas yang lebih positif, seperti 

taman yang memiliki kontrol area 

 Mengurangi ruang publik yang tersembunyi semisal gang – 

gang kecil yang tidak dilewati oleh polisi dengan 

membangun taman kecil ataupun menambahkan pohon dan 

bangunan lain. 

 

Berikut adalah beberapa operasionalisasi dan defisini dari 

beberapa penelitian lain.  

2.3.1 Territoriality 

Menurut Warwick (2020) Territoriality merupakan batas 

teritori yang menunjukkan tanda kepemilikan secara legal 

sehingga pemilik memiliki hak untuk mengendalikan dan 

mengontrol ruang tersebut. Territoriality dapat diaplikasikan 

pada range skala tertentu, bergantung pada ukuran sites atau 

wilayah yang lebih luas. Berbagai macam mekanisme bisa 

menjadi tanda kepemilikan atau kendali terhadap ruang tersebut, 

seperti: 

 Fisik (kehadiran seseorang mengurangi dan menghalangi 

aktifitas kriminal atau penghalang fisik seperti dinding, 

pagar, dll) 

 Simbolik (tanaman dan/ benda-benda lain yang dapat 

dijadikan tanda batas wilayah kepemilikan ruang 

tersebut) 

 Visual (label tulisan/ graffity tags) 

 

Menurut Newman masih dalam Warwick (2020), 

territoriality terdiri dari beberapa interconnected effects:  

 Proses membangun sebuah perasaan kepemilikan bagi 

pengguna ruang yang sah 
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 Yang pada gilirannya terdefinisi dengan jelas area atau 

wilayah kepemilikan yang berada dalam kendali dan 

dipengaruhi oleh penduduk 

 Didorong oleh familiarity dengan tetangga atau orang-

orang yang lewat 

Sedangkan Sudiadi (2003) mendefinisikan operasionalisasi 

territoriality secara fisik dan sosial, yakni territoriality mengacu 

pada sikap untuk mempertahankan wilayah. Para penduduk 

merasakan keterpaduan dan keakraban yang kuat dan bersatu 

dalam orientasi mereka sendiri untuk melindungi wilayah mereka. 

Dengan adanya territorality ini, maka jika terdapat adanya 

pendatang baru, akan mudah dikenali. Secara fisik, keberadaan 

pembatas, baik pagar rumah, portal sektor/blok dan benteng 

kompleks perumahan diakui mempunyai pengaruh terhadap 

tingkat kesulitan dilakukannya kejahatan. Batas-batas fisik sangat 

mempengaruhi muncul dan terbentuknya sense of territoriality, 

sebagai perasaan bahwa seorang individu merupakan bagian dari 

suatu wilayah pemukiman, yang kemudian mengarah pada 

pemahaman territoriality secara sosial.  

Secara sosial, konsep territoriality ini bisa dioperasionalkan 

melalui pemahaman tentang kohesi sosial (kedekatan sosial), yang 

sangat menentukan keberhasilan dari terlaksananya pencegahan 

kejahatan secara kolektif. Beberapa kegiatan yang diduga dapat 

mengambarkan kohesifitas masyarakat adalah: adanya arisan 

bersama, adanya tempat ibadah yang dapat dipergunakan oleh 

semua warga, adanya peringatan-peringatan hari besar agama 

maupun nasional, adanya kegiatan olah raga bersama, rekreasi 

bersama dan adanya kegiatan pencegahan kejahatan yang 

dilakukan oleh warga secara bersama-sama atau bergiliran 

(misalnya ronda malam/ronda siang). Hal ini sejalan dengan 

pendapat Azarine (2018) bahwa karakteristik ruang yang dapat 

mencegah kriminalitas salah satunya adalah paguyuban. Selain itu 

menurut Gantini (2014) dalam penelitiannya mengenai arsitektur 
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‘Bale Banjar’ adat sebagai representasi arsitektur pertahanan 

masyarakat Denpasar Bali, bahwa aspek ragam waktu kegiatan dan 

jenis kegiatan pada bale banjar adat memperlihatkan mekanisme 

kohesi sosial, dimana bale banjar adat merupakan ‘ruang’ atau 

‘tempat’ bertemunya aktivitas dan interaksi berbagai aspek seperti 

tradisi-religi-sosial-politik-budaya-ekonomi selain itu bentuk 

keguyuban masyarakat seperti membuat setiap krama merasa 

nyaman dalam kebersamaan dan merasa tidak perlu meningkatkan 

kualitas individualnya.  

2.3.2 Natural Surveillance 

Natural surveillance adalah kemampuan penduduk untuk 

dapat mengawasi dan melihat lingkungan umum yang ada di 

wilayah mereka (Warwick, 2020).  Keterbukaan visual pada hunian 

masing-masing memudahkan penghuni untuk melihat lingkungan 

disekitar rumahnya setiap saat. Natural surveillance dapat 

meningkatkan perasaan aman, meningkatkan penggunaan ruang 

yang lebih besar, dan menguatkan kepemilikan.    

Sedangkan menurut Sudiadi (2003) Natural surveillance 

mengacu pada kemampuan penduduk untuk mengawasi dan 

mengamati secara sambil lalu maupun terus menerus, lingkungan 

umum wilayah mereka. Secara fisik, beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara pencahayaan dengan 

keinginan untuk melakukan kejahatan. Selain itu keberadaan dari 

lampu-lampu penerangan menjadi sesuatu yang penting. Bagitu 

juga dengan keberadaan dari pohon-pohon yang rindang, sehingga 

menyulitkan pemandangan. Letak rumah yang saling berhadapan 

juga sangat berpengaruh, dengan kemungkinan saling mengawasi 

antar tetangga maupun terhadap lingkungan. Keberadaan alat-alat 

elektronik untuk memantau keamanan, juga disinyalir cukup 

menjadi perhitungan para calon pelaku kejahatan dan memudahkan 

penghuni rumah untuk memantau tamu yang akan masuk. Lain dari 

itu, keberadaan alat komunikasi dengan petugas keamanan juga 
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banyak dipercaya bisa memperkecil kemungkinan dilakukannya 

kejahatan. 

Secara sosial, bila tanggung jawab keamanan lebih banyak 

dibebankan pada petugas Satpam, maka petugas tersebut harus 

mengenal dengan baik warganya. Begitu juga dengan warga, harus 

mengenal dengan baik Satpamnya. Apabila Satpam dan warga 

tidak saling mengenal, maka keduanya bisa tertipu oleh calon 

pelaku kejahatan yang akan melakukan kejahatan di sebuah 

kompleks perumahan (Sudiadi, 2003). 

Warga juga harus saling mengenal, paling tidak untuk satu 

sektor atau blok. Dengan demikian, kohesi sosial juga akan tercipta 

dengan sendirinya. Interaksi dan kontrol sosial yang baik dapat 

menjadi langkah awal untuk mencegah kriminalitas (Azarine, 

2018) dan kohesi sosial juga sangat berpengaruh terhadap kuat 

lemahnya upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh warga 

secara kolektif, bukan individual. Bentuk activity support dalam 

skala lingkungan yang secara tidak langsung merupakan aktivitas 

dimana interaksi individu menjadi bagian dari pengawasan secara 

alamiah (natural surveillance) (Gantini, 2014). 

2.3.3 Image  

Image menurut Warwick (2020) merupakan tampilan dari 

lingkungan perumahan yang dapat menggambarkan tentang 

kondisi dari suatu lingkungan. Tampilan yang berkesan terisolasi, 

rusak, tidak ada yang menghuni, dan tidak terpelihara membuat 

area tersebut rawan akan perilaku kriminalitas. Tampilan yang 

berkesan terawat/ terpelihara dan dikontrol dengan baik akan 

tercipta image yang positif sehingga pelaku kriminal berpikir ulang 

melakukan tindak kriminal di lingkungan tersebut. 

Sedangkan Sudiadi (2003) mengoperasionalisasikan image 

sebagai kemampuan desain lingkungan yang dapat meniadakan 

persepsi tentang proyek perumahan yang menjadi terisolasi dan 

penghuninya mudah diserang kejahatan. Bila kita akan memasuki 

suatu kompleks perumahan dan hanya ada satu pintu keluar masuk 
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dengan penjagaan satpam, maka paling tidak kita bertanya-tanya 

apakah saya akan diperbolehkan masuk atau tidak. Oleh karena itu 

perumahan yang hanya terdapat satu pintu masuk dan juga satu 

pintu ke luar, akan dipersepsikan terjaga. Apalagi, bila terdapat 

benteng yang kokoh atau batas alam yang membuat sulit untuk 

memasuki kompleks dari sembarang tempat. 

Keberadaan portal menurut Sudiadi (2003) juga dipercaya 

mempunyai efek antisipatif dan menumbuhkan image tentang 

lingkungan yang terjaga. Adanya polisi tidur, menyebabkan 

kendaraan yang akan melewati jalan-jalan kompleks menjadi tidak 

bisa dengan kecepatan tinggi dan ini juga akan menumbuhkan 

image tentang rintangan yang sangat besar bagi calon pelaku 

kejahatan, bila yang bersangkutan melakukan kejahatan di tempat 

tersebut. 

2.3.4 Milieu 

Milieu adalah lingkungan lain yang berada di sekitar 

lingkungan kita yang berhubungan dengan faktor keamanan dari 

kriminalitas, seperti kedekatan antara lingkungan dengan area 

kantor polisi (Warwick, 2020). Keberadaan pos-pos keamanan ini 

fungsinya hampir sama dengan keberadaan patung-patung polisi di 

pinggir jalan raya atau billboard atau patung mobil polisi yang juga 

ditempatkan di pinggir jalan raya (Sudiadi, 2003). 

Masih menurut Sudiadi (2003), satu hal yang tidak kalah 

pentingnya adalah publisitas yang menggambarkan situasi yang 

tidak kondusif untuk dilakukannya kejahatan. Misalnya : “Warga 

Kompleks ini Menentang Segala Macam Kejahatan dan 

Kemaksiatan,” atau “Tamu 1X24 Jam Harap Lapor RT”, “Tamu 

Kompleks Harus Melapor dan Meninggalkan KTP.” Bisa juga 

pesan yang berisi perintah, misalnya : “Kaca Mobil, Helm dan 

Kaca Mata Harap Dibuka.” 

Secara sosial, orang luar mempersepsikan bahwa kompleks 

perumahan terjaga, begitu juga orang dalam. Sehingga misalnya 
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bila ada orang yang akan memasuki kompleks, satpam akan 

menanyakan tujuan dan tamu diminta untuk meningalkan KTP. 

Dalam beberapa hal adanya kumpulan anak-anak muda di pinggir 

jalan, mungkin akan dipersepsikan adanya potential offender, 

tetapi di lain pihak keberadaan mereka dapat menjadi alat untuk 

memunculkan image bahwa bila masuk lingkungan tersebut, pasti 

akan berurusan dengan anak-anak muda tersebut.  

Menurut Gantini (2014) representasi kemampuan 

pertahanan-sosial juga diperlihatkan pada mekanisme pengakuan 

keberadaan ‘pihak-lain’ dalam hal kependudukan sebagai bagian 

dari masyarakat banjar. Hal ini juga menunjukkan bahwa 

pertahanan sosial dapat dimiliki jika penduduknya memiliki 

tingkat toleransi dan adaptasi yang tinggi terhadap keragaman 

penduduk pada lingkungan mereka tinggal.  
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Tabel 2. 1 Sintesa Pustaka Teori Defensible Space 

No Sumber Pokok Bahasan Faktor Indikator Variabel 

1. Eleanor 

Warwick, 

2020 

Dimensi, awal mula 

kemunculan, penggunaan 

saat ini, dan berbagai kritik 

mengenai defensible space 

Territoriality Fisik  (tembok, pagar, dll) Pembatas fisik 

Simbolik (tanaman, dll) Pembatas fisik 

Visual (tulisan/penanda) Pembatas fisik 

Familiarity Kesadaran ruang 

Natural 

Surveilance 

Kemampuan melihat 

lingkungan sekitar 

Keterbukaan visual 

Image Terisolasi Terisolasi 

Terawat/terpelihara/ 

berpenghuni 

Terawat/Terpelihara 

Keramaian 

Terkontrol Terkontrol 

Milieu Kedekatan dengan kantor 

polisi 

Fasilitas Keamanan 

Kedekatan dengan pos 

keamanan 

Fasilitas Keamanan 
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No Sumber Pokok Bahasan Faktor Indikator Variabel 

2. Dadang 

Sudiadi, 

2003 

Teori defensible space dapat 

disesuaikan penggunaannya 

dengan area atau daerah 

atau kawasan yang memiliki 

heterogenitas tetapi 

berpeluang untuk 

menciptakan usaha bersama 

untuk mencegah 

kriminalitas 

Territoriality Keberadaan pembatas 

(pagar rumah, portal 

blok/sektor, ataupun 

benteng kompleks 

perumahan)   

Pembatas fisik 

Adanya kegiatan bersama  Paguyuban 

Adanya tempat ibadah 

yang dapat digunakan oleh 

semua warga 

Ruang Publik 

Adanya peringatan hari-

hari besar agama atau 

nasional 

Paguyuban 

Adanya kegiatan olahraga 

bersama  

Paguyuban 

Adanya rekreasi bersama Paguyuban 
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No Sumber Pokok Bahasan Faktor Indikator Variabel 

Adanya ronda atau 

kegiatan rutin bersama 

untuk mencegah 

kejahatan. 

Paguyuban 

Natural 

Surveillance 

Pencahayaan Pencahayaan 

Keberadaan pohon-pohon 

yang rindang 

Kerapatan tanaman 

Letak rumah yang saling 

berhadapan  

Letak rumah 

Keberadaan alat elektronik 

untuk memantau 

keamanan,  

Alat keamanan 

elektronik 

Keberadaan alat 

komunikasi dengan 

petugas keamanan 

Alat keamanan 

elektronik 

Bila tanggung jawab 

keamanan secara kolektif 

Pengawasan 

penduduk 
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No Sumber Pokok Bahasan Faktor Indikator Variabel 

dibebankan pada petugas 

satpam, maka satpam 

harus mengenal baik 

warganya begitu juga 

sebaliknya. 

Interaksi 

Warga harus saling 

mengenal paling tidak 

dalam blok atau sektor 

yang sama 

Interaksi 

Image  Hanya ada satu pintu 

keluar masuk dengan 

penjagaan satpam 

Terkontrol 

Keberadaan portal Terkontrol 

Keberadaan polisi tidur Terkontrol 
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No Sumber Pokok Bahasan Faktor Indikator Variabel 

Kondisi perumahan 

(permukiman organik dan 

non-organik) 

Terawat 

   Milieu  Keberadaan pos-pos 

keamanan 

Fasilitas keamanan 

Terdapat alur khusus 

untuk pendatang (sistem 

wajib lapor dan 

sebagainya) 

Pendatang 

3. Karina P. 

Tucunan, 

2011 

Pola defensible space area 

untuk wilayah permukiman 

Kota Surabaya yang 

dibedakan berdasarkan 

motif kriminalitasnya 

(kultural dan struktural) dan 

skala keruangannya (makro 

atau level kecamatan dan 

meso).   

- Makro Tata guna lahan 

heterogen 

Kegiatan komersial 

Aksesibilitas  Aksesibilitas  

Kontrol Terkontrol 

Fasilitas publik Ruang publik 

Distribusi aktivitas Ruang publik 

Program bersama untuk 

mengurangi kriminalitas 

Paguyuban 
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No Sumber Pokok Bahasan Faktor Indikator Variabel 

- Meso Pola ruang cul de sac Letak Rumah 

Kontrol akses Terkontrol 

Aksesibilitas  Aksesibilitas 

Sightlines  Keterbukaan visual 

Urban gate Pembatas fisik 

Aktivitas bersama 

masyarakat (territorial 

reinforcement sosial)  

Paguyuban 

Forum pengaduan Pengawasan 

penduduk 

Ruang publik Ruang Publik 

Pohon (kerapatan 

vegetasi)  

Kerapatan tanaman 

Gang kecil Aksesibilitas 

4. Territoriality  Jenis kegiatan bersama Paguyuban 

Keguyuban masyarakat Paguyuban 
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No Sumber Pokok Bahasan Faktor Indikator Variabel 

Christina 

Gantini, 

2014 

Terdapat dua macam 

arsitektur pertahanan yang 

terepresentasi lewat tradisi 

pertahanan pada arsitektur 

bale banjar adat yakni  

Arsitektur pertahanan-

situasional terepresentasi 

lewat aspek fisik dan non-

fisik. 

Natural 

surveillance 

Interaksi antar individu Interaksi 

Milieu Heterogenitas penduduk Heterogenitas 

5. Retno Y. 

Azarine, 

2018 

Terdapat 2 kategori 

karakteristik ruang yang 

memicu dan mencegah 

kriminalitas yaitu offensible 

space dan defensible space.  

- Defensible 

Space 

Kontrol sosial Pengawasan 

penduduk 

Paguyuban Paguyuban 

Interaksi yang kuat Interaksi 

Sumber: Penulis, 2019 
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2.4 Penelitian Sebelumnya 

Berdasarkan hasil kajian pustaka penulis, penelitian 

mengenai “Perwujudan Faktor-Faktor Ruang yang Dapat Bertahan 

(Defensible Space) Terhadap Kriminalitas Di Kecamatan Kamal” 

belum pernah dilakukan sebelumnya. Adapun berdasarkan hasil 

pengamatan dan kajian pustaka, penelitian yang berkaitan dengan 

topik penelitian ini adalah:    
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Tabel 2. 2 Keaslian Penelitian 

No. Penulis Judul Pokok Bahasan  
Pendekatan atau Metode 

Analisis 

1. Karina Pradinie 

Tucunan (2011) 

Pola Ruang 

Kriminalitas Kota 

Surabaya 

Pola struktural dan pola kultural 

kriminalitas dalam membentuk defensible 

space dengan 3 etnis objek studi yakni etnis 

Jawa, Arab, dan Madura. 

- Pendekatan defensible 

space dan pola ruang 

- Metode Mix method 

(kuantitatif-kualitatif) 

2. Ray Prasetya, 

Teguh Utomo 

Atmoko (2013) 

Pencegahan 

Kriminalitas pada 

Rumah Susun dengan 

Pengaturan dan 

Desain Ruang 

Pencegahan kriminalitas dalam lingkungan 

hunian rumah susun dengan memanfaatkan 

pengaturan dan desain ruang di dalamnya.  

- Pendekatan desain ruang 

dan lingkungan 

(arsitektur) 

3. G. Christina 

(2014) 

Arsitektur 'bale 

banjar' adat sebagai 

representasi 

arsitektur pertahanan 

masyarakat denpasar 

di bali 

Terdapat dua macam arsitektur pertahanan 

yang terepresentasi lewat tradisi pertahanan 

pada arsitektur bale banjar adat yakni  

Arsitektur pertahanan-situasional 

terepresentasi lewat aspek fisik, yakni tapak 

(site) dan citra (image). Sedangkan 

arsitektur pertahanan-sosial terepresentasi 

Pendekatan desain ruang 

dan lingkungan (arsitektur) 
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No. Penulis Judul Pokok Bahasan  
Pendekatan atau Metode 

Analisis 

lewat aspek non-fisik yakni guna bangunan 

(use). 

4. Iman Taufiq 

(2017) 

Penerapan Defensible 

Space Pola 

Heksagonal pada 

SMK Peternakan 

Tanjungsari 

Penerapan teori Defensible Space karya 

Oscar Newman sebagai metode arsitektur 

yang digunakan, dengan memanfaatkan 

pola bentuk heksagonal sebagai acuan yang 

cocok dalam penerapan bentuk dan tatanan 

massa sekaligus penguatan tema bangunan. 

Pendekatan metode 

arsitektural 

5. Retno Ayu 

Azarine (2018) 

Karakteristik 

Kriminalitas di Kota 

Surabaya 

Mencari tahu faktor-faktor kriminalitas 

dengan teori CPTED dan defensible space 

dan diujikan kepada stakeholder kunci, 

yakni; pelaku kriminal, korban, polisi, dan 

ahli.  

Content Analysis 

6. F.O Jegede, E.O. 

Ibem, dan A.A. 

Oluwalayo 

(2018) 

Manifestation of 

Defensible Space in 

Lagos State 

Development and 

Property Cooperation 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 

manifestasi elemen-elemen defensible 

space di perumahan rakyat (public housing) 

di Nigeria dengan pokok bahasan mengenai 

menguji karakteristik fisik perumahan 

LSDPC (Lagos State Development and 

Metode Mix method 

(kuantitatif-kualitatif) 
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No. Penulis Judul Pokok Bahasan  
Pendekatan atau Metode 

Analisis 

Housing Estates, 

Lagos, Nigeria 

Property Corporation) dan 

mengidentifikasi perbedaan pengertian 

penduduk mengenai beberapa dimensi dan 

mengevaluasi elemen-elemen defensible 

space di lokasi studi.  

7.  Mutia A. 

Cahyaningtyas 

(2018) 

Telaah Parameter 

Desain Untuk 

Kawasan Rawan 

Kriminalitas di 

Kampung Kota Studi 

Kasus: RW 05 Kebon 

Bibit, Bandung 

Telaah pemenuhan parameter desain untuk 

kawasan rawan kriminalitas di kampung 

kota. Parameter desain yang ditelaah 

mengacu pada teori Crime Prevention 

Through Environmental Design (CPTED), 

yaitu access control, activity support, dan 

natural surveillance.  

Penelitian ini bersifat 

grounded dengan metode 

kualitatif 

Sumber: Analisis Penulis, 2020 
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Penelitian mengenai kriminalitas telah banyak dilakukan 

baik dari sudut pandang kriminologi, sosial, ekonomi, spasial, 

arsitektural, dan sebagainya. Pembahasan mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat kriminalitas pun sudah banyak 

dibahas dari segi ekonomi, sosial, dan fisik/ kondisi geografis. 

Begitu juga dengan penelitian yang menghubungkan teori 

defensible space dengan kriminalitas.  

Penelitian “Perwujudan faktor-faktor ruang yang dapat 

bertahan (defensible space) terhadap kriminalitas di Kecamatan 

Kamal” merupakan salah satu contoh penelitian mengenai 

kriminalitas yang mencoba mengidentifikasi tingkat keamanan di 

Kecamatan Kamal, mengelompokkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kriminalitas di Kecamatan Kamal hingga 

membandingkan perwujudan faktor-faktor defensible space antar 

satu desa dengan desa yang lain di Kecamatan Kamal berdasarkan 

tipologi keamanannya.   
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BAB 3BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian tentang perwujudan faktor-faktor ruang yang 

dapat bertahan (defensible space) terhadap kriminalitas di 

Kecamatan Kamal berdasarkan persepsi penduduk ini 

menggunakan metode yang berdasarkan pada pendekatan studi 

rasionalistik. Metode pendekatan studi rasionalistik menekankan 

pada pemahaman secara holistik yang dilakukan melalui 

konseptualisasi teoritik dan studi literatur sebagai sebagai tolok 

ukur pendekatan uji, hasil analisis, dan pemabahasan suatu 

masalah penelitian untuk menarik kesimpulan dan pemaknaan. 

Pendekatan rasionalistik umumnya digunakan dalam penyusunan 

kerangka konsep teoritik, dimana semua ilmu berasal dari  

pemaknaan intelektual yang dibangun atas kemampuan 

berargumentasi secara logika yang ditekankan pada pemaknaan 

sensual, etik, dan logis dengan syarat empiris yang relevan 

(Azarine, 2018).  

Dalam penelitian ini dirumuskan konsep teoritik terlebih 

dahulu sebagai konsep dasar penelitian yang berkaitan dengan 

variabel dari faktor ruang yang dapat bertahan (defensible space) 

terhadap kriminalitas dengan metode analisis sintesa. Kemudian 

variabel-variabel tersebut akan diuji kepada responden dan 

didapatkan faktor defensible space yang berpengaruh terhadap 

kriminalitas di Kecamatan Kamal. Kemudian faktor tersebut 

menjadi input untuk mengidentifikasi perwujudan faktor-faktor 

defensible space di masing-masing desa di Kecamatan Kamal.  

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bila dilihat dari metode pengumpulan data  

maka termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif-

kualitatif (mix method). Deskriptif kuantitatif merupakan jenis 
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penelitian yang melibatkan variabel-variabel masa lalu dan saat ini 

kemudian digambarkan keadaan dari variabel-variabel tersebut 

dengan metode analisis kuantitatif (Sarwono, 2006). Masih 

menurut Sarwono (2006) bahwa pendekatan kuantitatif 

mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian 

dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk 

operasioalisasi variabel masing-masing. Pendekatan ini lebih 

memberikan makna dalam hubungannya dengan penafsiran angka 

statistik bukan makna secara kebahasan dan kulturalnya. Dalam 

penelitian ini sumber data kuantitatif berasal dari data-data instansi 

terkait (polsek), BPS, dan kuisioner (skala likert).   

Sedangkan pendekatan kualitatif menekankan pada makna, 

penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), 

lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari. Tujuan penelitian biasanya berkaitan dengan hal-hal 

yang bersifat praktis (Sarwono, 2006). Dalam penelitian ini, untuk 

mencapai sasaran 3 maka metode yang digunakan adalah observasi 

dan wawancara yang merupakan jenis-jenis pengumpulan data 

pada penelitian kualitatif.   

3.3 Variabel dan Definisi Operasional 

Menurut Sugiyono (2012: 59) menjelaskan mengenai 

pengertian dari variabel yaitu : 

“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya”. 

Sedangkan definisi operasional variabel penelitian merupakan 

penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. 

Definisi operasional variabel juga berfungsi untuk memudahkan 

pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian 

ini. Berikut adalah variabel dan definisi operasionalnya yang akan 

digunakan dalam penelitian ini.  
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Tabel 3. 1 Variabel dan Definisi Operasionalnya 

No. Sasaran Variabel Definisi Operasional 

1. Mengidentifik

asi tingkat 

keamanan di 

Kecamatan 

Kamal 

Jumlah Tindak 

Pidana (Crime 

total) 

Jumlah kejadian 

kriminalitas yang termasuk 

dalam golongan pidana 

umum 

Angka 

Kejahatan per 

100.000 

penduduk 

(Crime rate) 

Tingkat resiko penduduk 

terkena tindak kejahatan 

Skala waktu 

kejahatan 

tahun t (crime 

clock) 

Frekuensi terjadinya 

kejahatan per satuan waktu 

2. Mengidentifik

asi faktor-

faktor 

defensible 

space yang 

berpengaruh 

terhadap 

tingkat 

kriminalitas di 

Kecamatan 

Kamal. 

Faktor 1: Territoriality 

Pembatas fisik Keberadaan pagar rumah, 

portal blok/sektor, ataupun 

benteng kompleks 

perumahan 

Public Space Ruang dan fasilitas publik 

yang dapat diakses oleh 

seluruh penduduk 

Paguyuban Kegiatan bersama 

masyarakat dalam rangka 

saling mengenal lebih dekat 

seperti arisan, pengajian, 

karang taruna, dan 

sebagainya 

Kesadaran 

Ruang 

Kemampuan penduduk 

mengenali ruang 

kegiatannya beserta orang 

dan aktivitas yang 

berlangsung didalamnya  

Faktor 2: Natural Surveillance 
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No. Sasaran Variabel Definisi Operasional 

Pencahayaan Adanya penerangan yang 

memungkinkan untuk 

melihat jelas objek tanpa 

upaya besar  

Kerapatan 

tanaman 

Jarak antar tanaman, dan 

ketinggian tanaman 

letak rumah  Letak rumah saling 

berhadapan atau yang 

memungkinkan untuk 

saling mengawasi  

Alat keamanan 

elektronik 

CCTV, alat komunikasi 

dengan pihak keamanan, 

dll.  

Keterbukaan 

visual 

Tidak terdapat tiang, pagar, 

dll yang dapat menghalangi 

penglihatan untuk 

mengawasi ruang sekitar 

Pengawasan 

penduduk 

Kegiatan penjagaan 

keamanan oleh masyarakat 

setempat seperti siskamling, 

ronda, dan lain-lain. 

Interaksi Kerekatan hubungan sosial 

antar indiviu, individu-

kelompok, dan antar 

kelompok 

Faktor 3: Image 

Terawat Terpelihara, terjaga, dan 

layak huni 

Keramaian Terdapat aktivitas yang 

aktif dan rutin 

Terkontrol Keberadaan portal, satu 

pintu keluar-masuk dengan 

penjagaan satpam 
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No. Sasaran Variabel Definisi Operasional 

Kegiatan 

Komersial 

Kegiatan perdagangan dan 

jasa disekitar atau didalam 

permukiman 

Faktor 4: Milieu 

fasilitas 

keamanan 

Kedekatan permukiman 

dengan kantor polisi atau 

pos keamanan 

Aksesibilitas Terdapat lebih dari satu 

jalan dari suatu kawasan 

atau zona menuju jalan raya 

(utama) 

Pendatang  Terdapat alur khusus bagi 

pendatang seperti sistem 

wajib lapor, dll 

Heterogenitas Keanekaragaman penduduk 

baik struktural maupun 

kultural 

3.  Mengidentifik

asi 

perwujudan 

faktor-faktor 

ruang yang 

dapat bertahan 

(defensible 

space) 

terhadap 

kriminalitas di 

Kecamatan 

Kamal. 

Sesuai dengan 

output sasaran 

1 dan sasaran 

2 

Sesuai dengan sasaran 1 

dan sasaran 2 

Sumber: Analisa Penulis, 2019 

3.4 Populasi dan Sampel 

Penelitian ini menggunakan unit amatan pada 10 Desa di 

Kecamatan Kamal. Menurut Sugiyono dalam Susilana (2015) unit 
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amatan dalam penelitian ini adalah sebuah bentuk populasi sebagai 

wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang 

mempunyai kauntitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Adapun teknik pengambilan sampel untuk mencapai sasaran 

2 dalam penelitian ini adalah Teknik Cluster Random Sampling. 

Cluster Random Sampling Menurut Margono dalam Susilana 

(2015) adalah teknik yang digunakan bilamana populasi tidak 

terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-

kelompok individu atau cluster. Teknik sampling daerah ini sering 

digunakan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan 

sampel daerah, dan tahap berikutnya menentukan orang-orang 

yang ada pada daerah itu secara random juga. Teknik ini dapat 

digambarkan di bawah ini. 

 

  
Gambar 3. 1 Teknik Cluster Random Sampling  

(Sugiyono dalam Susilana (2005)) 

Dalam penelitian tahapan tersebut diterjemahkan dengan 

proses sebagai berikut:  

1. Populasi daerah  

10 desa di Kecamatan Kamal 

2. Tahap 1  

Dari 10 desa tersebut dilakukan pemilihan sampel individu 

dengan jumlah  total sampel adalah 100 orang. Jumlah ini 

didasarkan pada hasil penentuan jumlah sampel dari metode 
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slovin dengan derajat kepercayaan sebesar 90% sehingga 

error margin yang digunakan adalah 0,1 dengan jumlah total 

populasi sebesar 49.514 penduduk. 

𝒏 =
𝑵

𝟏+𝑵(𝒆𝟐)
……………………………………….………...……………………… (1) 

𝑛 =  
49.514

1+49.514 (0,1)2 ................................................................................................(1) 

𝑛 =
49.514

496,14
 ..……..........................................................................................................(1) 

𝑛 = 99,798 ≈ 100 .............................................................................................(1) 

Dimana:  

n = jumlah sampel 

N = Jumlah total populasi 

e = error margin 

Beberapa penelitian serupa juga menggunakan rumus ini 

dalam menentukan sampel (Ibem, dkk (2018), Adewale, dkk 

(2018), Jegede, dkk (2018) dalam Jegede (2018)).  

3. Tahap 2  

Masing-masing desa diambil 10 orang sebagai sampel 

dengan asumsi bahwa seluruh desa memiliki probability 

yang sama untuk mengalami kejadian tindak pidana umum. 

Meski begitu karena beberapa pertanyaan dalam kuisioner 

mengharuskan responden untuk mengetahui dan mengenal 

dengan baik lingkungan tempat tinggalnya, maka penulis 

menentukan responden dengan cara memilih seorang kepala 

dusun atau ketua RT/RW dari masing-masing desa sebagai 

orang pertama kemudian menetapkan orang-orang 

berikutnya berdasarkan rekomendasi orang pertama dan 

begitu seterusnya.   

Sedangkan untuk mencapai sasaran 3 dalam penelitian ini 

sampel yang digunakan adalah berdasarkan unit amatan 

yang akan diobservasi (dikenali) lebih jauh. Penulis 

menentukan satu unit lingkungan dari salah satu desa dengan 

tingkat keamanan tertinggi, sedang, dan rendah sebagai 

objek observasi dan wawancara dilakukan pada perangkat 

desa.  
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data berupa suatu pernyataan (statement) 

tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode 

pengumpulan data disusun berdasarkan variabel penelitian yang 

membutuhkan berbagai jenis data, sehingga hasil penelitian sesuai 

dengan sasaran. Metode pengumpulan data terbagi atas dua jenis, 

yaitu metode pengumpulan data primer dan pengumpulan data 

sekunder. 

3.5.1   Metode Pengumpulan Data Primer 

Metode pengumpulan data primer dilakukan oleh peneliti 

langsung kepada objek penelitian. Metode ini bertujuan untuk 

mendapatkan data faktual. Metode pengumpulan data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.  

a. Observasi 

Observasi pada penelitian ini dilakukan pada tahap pra 

penelitian dan saat penelitian berlangsung. Pada tahap pra-

penelitian dilakukan mengenai gambaran umum wilayah 

dan saat penelitian dilakukan pada sasaran 3. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti 

dan narasumber. Dengan kondisi pandemi, penulis 

melakukan wawancara untuk melakukan sasaran 3 melalui 

media daring yakni WhatsApp free call. 

c. Kuisioner 

Kuisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden 

untuk dijawabnya.  

3.5.2   Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Metode pengumpulan data sekunder merupakan 

pengumpulan data, informasi, dan peta kepada sejumlah instansi 
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dan literatur terkait. Adapun metode pengumpulan data sekunder 

pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:  

1) Survei Instansi 

Survei instansi adalah salah satu cara pengumpulan data 

dengan mengunjungi instansi-instansi yang memiliki data 

yang mendukung penelitian ini berupa data-data sekunder 

atau dokumen-dokumen yang terkait.  

2) Survei Literatur 

Survei literatur merupakan penelusuran literatur yang 

bersumber dari buku, media, pakar, ataupun hasil 

penelitian orang lain yang bertujuan untuk menyusun teori 

yang digunakan dalam melakukan penelitian. Pada 

penelitian ini survei literatur digunakan untuk memperoleh 

referensi mengenai faktor fisik dan non-fisik keruangan 

yang dapat memicu kriminalitas dan konsep pola spasial 

kriminalitas.  

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal 

untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti 

yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan 

tema pada hipotesis (Azarine, 2018).  Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif 

kuantitatif-kualitatif. Tahapan analisa dalam penelitian ini meliputi 

tiga sasaran dengan masing-masing sasaran memiliki input dan 

teknik analisa data.  
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Tabel 3. 2 Metode Pengumpulan Data 

Sasaran Variabel Data Teknik Analisa 

Mengidentifikasi tingkat 

keamanan di Kecamatan 

Kamal. 

Variabel dan 

Definisi 

Operasional dapat 

dilihat pada tabel 

3.1 

Data sekunder:  

- Angka kejadian kriminalitas dari 

polsek Kamal 

- Jumlah Penduduk dari BPS 

 Deskriptif 

kuantitatif 

 Analisis Cluster 

Mengidentifikasi faktor-faktor 

defensible space yang 

berpengaruh terhadap tingkat 

kriminalitas di Kecamatan 

Kamal. 

Variabel dan 

Definisi 

Operasional dapat 

dilihat pada tabel 

3.1 

Data primer:  

- Kuisioner  

 

 Analisis faktor 

 Deskriptif statistik 

Mengidentifikasi perwujudan 

faktor-faktor ruang yang dapat 

bertahan (defensible space) 

terhadap kriminalitas di 

Kecamatan Kamal. 

Variabel dan 

Definisi 

Operasional dapat 

dilihat pada tabel 

3.1 

Data primer:  

- Output sasaran 2 

- Observasi dan wawancara 

(kuisioner terbuka) 

 Deskriptif 

kualitatif  

Sumber: Penulis, 2020 
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3.6.1 Mengidentifikasi tingkat keamanan di Kecamatan 

Kamal 

Tujuan dari sasaran ini adalah untuk mengetahui tipologi 

wilayah berdasarkan tingkat keamanannya. Indikator keamanan 

yang digunakan adalah indikator negatif yang digunakan untuk 

mengukur kejahatan (Statistik Kriminal Nasional, 2019) yang 

terdiri dari:  

1. Angka Jumlah Kejahatan (Crime Total) 

2. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (crime rate) 

 

𝐶𝑅 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑤𝑎 𝑘𝑒𝑗𝑎ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
× 100.000……….. (2) 

 

3. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (crime clock) 

 

𝐶𝐶 =
365×24×60×60

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑤𝑎 𝑘𝑒𝑗𝑎ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡
×

(𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘)………….(3) 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis cluster. 

Analisis cluster merupakan teknik analisis yang bertujuan untuk 

mengelompokkan objek penelitian berdasarkan karakteristik yang 

dimiliki. Analisis cluster bertujuan untuk mengelompokkan objek 

(data) di dalam variabel-variabel itu sendiri. Analisis cluster 

mengklasifikasikan objek penelitian sehingga setiap objek yang 

memiliki kesamaan karakteristik/ mirip, akan mengelompok ke 

dalam 1 cluster. Analisis cluster memiliki 2 metode yakni 

Hierarchical Cluster dan K-means Cluster. Dalam penelitian ini 

metode yang digunakan adalah metode Hierarchical Cluster 

karena penulis ingin mengelompokkan desa-desa di Kecamatan 

Kamal berdasarkan kemiripan karakter (indikator keamanan).  

Penelitian dengan meetode Hierarchical Cluster dapat 

dilakukan dengan beberapa metode, yakni average linkage, 

complete linkage, single linkage, dan ward’s method. Dalam 

penelitian ini mengikuti penelitian sejenis sebelumnya yang pernah 
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dilakukan oleh beberapa penulis (Febriana, 2014, Kurniawan, 

2012, dalam Utami (2019)) maka penelitian ini akan menggunakan 

metode complete linkage. Selain itu didukung dengan pernyataan 

yang dikutip dari penelitian oleh Utami (2019) mengenai analisis 

pautan lengkap untuk mengelompokkan Kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Indikator Kriminalitas, 

“Penelitian yang dilakukan (Febriana, 2014) dalam kasus 

kesehatan dengan Judul Kinerja Metode Complete Linkage, 

Metode Average Linkage, dan Metode K-Means Dalam 

Menentukan Hasil Analisis Klaster, didapatkan hasil bahwa 

metode complete lingkage dan average lingkage adalah 

metode yang terbaik dari ketiga metode yang diteliti. 

Sedangkan penelitian (Kurniawan, 2012) dengan judul 

Analisis Pengelompokan Jenis Kejahatan pada kasus 

kriminalitas di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, hasil 

pengelompokan jenis kejahatan yang paling rawan di 

provinsi DKI Jakarta menggunakan metode korespondensi, 

analisis faktor, analisis pseudo f dan perbandingan dalam 

analisis klaster metode hirarki yaitu single linkage, 

complete linkage, dan average linkage mendapatkan metode 

terbaik yaitu complete linkage.” 

 Maka penelitian ini akan menggunakan metode complete 

linkage atau jika dalam SPSS versi 23 disebut dengan furthest 

neighbor. Penentuan tipologi tinggi-rendah tingkat keamanan 

wilayah ini dilakukan menggunakan software IBM SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) Statistic versi 23 

dengan tahapan sebagai berikut:  

1) Pengumpulan data, dalam hal ini yang dimaksud adalah data 

indikator tingkat keamanan di masing-masing desa 

2) Melakukan proses standarisasi.  

3) Mengukur kemiripan dan ketidakmiripan objek 

menggunakan jarak euclidean. 

4) Mengelompokkan dengan analisis cluster pautan lengkap. 

5) Interpretasi hasil pengelompokan. 
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3.6.2 Mengidentifikasi faktor-faktor defensible space yang 

berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di 

Kecamatan Kamal 

Tujuan dari sasaran ini adalah untuk mengidentifikasi faktor 

mana saja dari defensible space yang berpengaruh terhadap tingkat 

kriminalitas di Kecamatan Kamal yang sudah 

dikategorikan/dikelompokkan pada tabel 3.1. Sasaran ini 

menggunakan teknik analisis faktor dan deskriptif statistik, dengan 

alat analisis berupa kuisioner.  

Jawaban kusioner menggunakan pengukuran skala Likert. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap dalam suatu 

penelitian. Yang dimaksud dengan sikap menurut Thurstone dalam 

Sarwono (2006) ialah 

“1) Pengaruh atau penolakan, 2) Penilaian, 3) Suka atau 

tidak suka, 4) Kepositifan atau kenegatifan terhadap suatu 

objek psikologis” 

Biasanya sikap dalam skala Likert diekspresikan mulai dari 

yang paling negatif, netral sampai ke yang paling positif dalam 

bentuk sebagai berikut: sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak tahu 

(netral), setuju, dan sangat setuju. Untuk melakukan kuantifikasi 

maka skala tersebut kemudian diberi angka-angka sebagai simbol 

agar dapat dilakukan perhitungan. Umumnya pemberian kode 

angkanya.  

 Nilai 1 untuk pilihan jawaban “Sangat Tidak Setuju (STS)” 

yang berarti responden sangat setuju/yakin bahwa variabel 

tersebut berpengaruh dalam meningkatkan angka 

kriminalitas. 

 Nilai 2 untuk pilihan jawaban “Tidak Setuju (TS)” yang 

yang berarti responden setuju/yakin bahwa variabel tersebut 

berpengaruh dalam meningkatkan angka kriminalitas.  

 Nilai 3 untuk pilihan jawaban “Netral (N)” yang berarti 

responden tidak tahu/ tidak yakin/ tidak pasti bahwa variabel 

tersebut berpengaruh dalam meningkatkan ataupun 

menurunkan angka kriminalitas. 
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 Nilai 4 untuk pilihan jawaban “Setuju (S)” yang berarti 

responden setuju/yakin bahwa variabel tersebut berpengaruh 

dalam menurunkan angka kriminalitas.. 

 Nilai 5 untuk pilihan jawaban “Sangat Setuju (SS)” yang 

berarti responden sangat setuju/yakin bahwa variabel 

tersebut berpengaruh dalam menurunkan angka kriminalitas 

 

3.6.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif mengacu pada transformasi data 

mentah ke dalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih 

mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka 

yang ditampilkan. Kegunaan utama statistik deskriptif ialah untuk 

menggambarkan jawaban-jawaban observasi (Sarwono, 2006). 

Dalam penelitian ini berikut adalah metode statistik deskriptif yang 

digunakan. 

A. Tabel Distribusi Frekuensi 

Tabel distribusi frekuensi menggambarkan pengaturan data 

secara teratur didalam suatu tabel. Data diatur secara 

berurutan sesuai dengan besar kecilnya angka atau digolong-

golongkan kedalam suatu kelas-kelas yang sesuai dengan 

tingkatan dan jumlah yang ada pada masing-masing kelas. 

Berikut contoh tabel distribusi frekuensi:  

Tabel 3. 3  Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

Jawaban Frekuensi 

Sangat Tidak Setuju 45 

Tidak Setuju 35 

Netral 2 

Setuju 10 

Sangat Setuju 8 

Jumlah 100 

Sumber: Penulis, 2020 

B. Frekuensi Relatif 

Frekuensi relatif ialah frekuensi yang dihitung dalam bentuk 

persen. Cara memperoleh frekuensi relatif ialah:  
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𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔−𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖
 × 100%......................................(4) 

Tabel 3. 4  Contoh Tabel Frekuensi Relatif 

Usia Responden Frekuensi Frekuensi Relatif 

<25 tahun 15 15% 

25-30 tahun 30 30% 

30-40 tahun 45 45% 

>40 tahun 10 10% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Penulis, 2020 

Artinya ada sebanyak 15% responden berusia <25 tahun, 30% 

berusia antara 25-30 tahun dan seterusnya.  

3.6.2.2 Analisis Faktor 

Dalam Marisca (2014) prinsip dasar analisis faktor 

adalah mengekstraksi sejumlah faktor bersama (common factors) 

dari gugusan variabel asal X1,X2,…,Xn, sehingga: 

a. Banyaknya faktor lebih sedikit dibandingkan dengan 

banyak variabel asal X. 

b. Sebagian besar informasi (ragam) variabel X, 

tersimpan dalam sejumlah faktor. 

Salah satu tujuan dari analisis faktor adalah mereduksi 

banyak variabel dengan cara pengelompokan variabel. Di dalam 

analisis faktor, variabel-variabel dikelompokkan berdasarkan 

korelasinya. Variabel yang berkorelasi tinggi akan berada dalam 

kelompok tertentu membentuk suatu faktor, sedangkan variabel 

dalam kelompok lain mempunyai korelasi yang relatif kecil. 

Analisis faktor dikerjakan untuk memperoleh sejumlah kecil faktor 

yang mempunyai sifat mampu menerangkan keragaman, 

terdapatnya kebebasan faktor, dan tiap faktor dapat dijelaskan 

dengan jelas. 

Prosedur atau langkah-langkah analisis faktor dalam 

penelitian ini diawali dengan menghitung matriks korelasi untuk 

mengetahui syarat kecukupan bagi data di dalam analisis faktor. 

Setelah terpenuhi syarat kecukupan data maka langkah selanjutnya 
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adalah mencari faktor yang mampu menjelaskan korelasi antara 

indikator yang diteliti. Langkah ketiga adalah rotasi faktor yaitu 

mencari faktor yang mampu mengoptimalkan korelasi antara 

indikator independen yang diobservasi. Langkah ini dilakukan 

apabila variabel dalam faktor yang terbentuk belum memberikan 

penjelasan secara nyata atau belum dapat ditentukan 

keanggotaannya.  

Teknik analisis faktor pada dasarnya memiliki dua 

macam pendekatan, yaitu analisis faktor eksploratori (Exploratory 

Factor Analysis atau EFA) dan analisis faktor konfirmatori 

(Confirmatory Factor Analysis atau CFA). EFA adalah suatu 

teknik analisis faktor di mana secara apriori peneliti belum 

memiliki atau mengetahui teori atau dugaan mengenai jumlah 

faktor serta variabel mana saja yang terkait dengan faktor tertentu. 

Sedangkan CFA adalah suatu teknik analisis faktor yang secara 

apriori telah diketahui atau ditentukan terlebih dahulu variabel-

variabel mana saja yang berhubungan dengan faktor-faktor mana 

saja.  

Penggunaan pendekatan dalam metode analisis faktor ini 

dapat ditentukan dengan memperhatikan tujuan utama dalam 

menganalisis. EFA digunakan apabila tujuan utamanya adalah 

menentukan banyaknya faktor harus minimum, yaitu dengan 

memperhitungkan varians maksimum dalam data untuk 

dipergunakan dalam analisis multivariat lebih lanjut. Sedangkan 

CFA digunakan apabila tujuan utamanya adalah mengidentifikasi 

faktor yang mendasari suatu konstruk. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah 

metode analisis faktor konfirmatori (Confirmatory Analysis Factor 

atau CFA) yaitu untuk mengkonfirmasi secara statistik model yang 

telah dibangun peneliti. Pendekatan pada analisis faktor ini 

kemudian digunakan peneliti untuk mengetahui pengaruh faktor-

faktor defensible space terhadap tingkat kriminalitas di Kecamatan 

Kamal berdasarkan persepsi masyarakat.  

Adapun hal-hal yang harus dipelajari atau perlu diketahui 

terlebih dahulu oleh peneliti sebelum melakukan penelitian ini 
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adalah faktor-faktor defensible space yakni territoriality, natural 

surveillance, image, dan milieu (telah dibahas di bab 2).  

Analisis faktor konfirmatori merupakan salah satu teknik 

multivariat untuk membantu para peneliti dalam mengidentifikasi 

konstruk yang sifatnya tidak bisa diukur secara langsung 

(unobsdervable). Alur logika penelitian dengan metode analisis 

faktor konfirmatori dimulai dengan mengkaji teori yang sudah ada, 

mendefinisikan, mengukur untuk mengumpulkan data di lapangan, 

kemudian menganalisis secara statistik untuk menolak atau 

menerima kebenaran teori.  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Deskripsi Data 

Dengan metode statistika deskriptif penulis ingin 

memberi informasi atau gambaran mengenai data yang 

didapat di lapangan (hasil kuisioner).  

2. Pembentukan Matriks Korelasi 

Uji KMO dan Bartletts’ Test dilakukan untuk 

mengetahui apakah faktor-faktor dalam penelitian valid 

atau tidak. Adapun syarat yang harus dipenuhi sebelum 

melakukan metode analisis faktor konfirmatori adalah: 

1) Tahap pertama, menilai apakah indikator 

pembentuk faktor layak diikutsertakan pada analisis 

faktor atau tidak. 

2) Tahap kedua, indikator yang tidak layak dilakukan 

faktoring atau mereduksi indikator, yaitu dengan 

cara mengeluarkan indikator yang tidak layak dari 

analisis faktor dan dianalisis ulang sehingga 

terbentuk satu faktor yang mewakili indikator 

tersebut. 

3) Setelah faktor terbentuk, dapat dilakukan analisis 

data lanjutan dengan menggunakan nilai skor faktor. 

KMO (Kaisyer-Meisyer-Olkin) adalah sebuah indeks 

untuk membandingkan besarnya nilai koefisien korelasi 

yang diamati terhadap besarnya korelasi parsial (Yamin 
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dalam Marisca, 2014). Menurut Wibisono (2003) kriteria 

kesesuaian dalam pemakaian analisis faktor adalah 

 Jika harga KMO ≥0,9 berarti sangat memuaskan 

 Jika harga KMO ≥0,8 berarti memuaskan 

 Jika harga KMO ≥0,7 berarti harga menengah 

 Jika harga KMO ≥0,6 berarti cukup 

 Jika harga KMO ≥0,5 berarti kurang memuaskan 

 Jika harga KMO <0,5 bertarti tidak dapat diterima 

Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang 

dikehendaki agar dapat dilakukan analisis faktor adalah 

lebih dari atau sama dengan 0,5. Berikut adalah rumus 

untuk indeks KMO:  

𝑲𝑴𝑶 =  
𝚺𝒊≠𝒋𝚺

𝒓𝒊𝒋𝟐

𝚺𝒊≠𝒋𝚺
𝒓𝒊𝒋𝟐+𝚺𝒊≠𝒋𝚺

𝒂𝒊𝒋𝟐
 

………………………………………………….(5) 

Dengan, rij = korelasi antara variabel i dan j  

    aij = korelasi parsial antara variabel i dan j 

 

Barlett Test of sphericity merupakan uji statistik untuk 

menguji apakah variabel-variabel yang dilibatkan sudah 

berkorelasi. Hipotesis yang digunakan adalah tidak ada 

korelasi antar variabel untuk hipotesis nol (H0) dan 

terdapat korelasi antar variabel untuk hipotesis alternatif 

(Ha). Apabila KMO dan Barlett test telah memberikan 

kesimpulan yang tepat, barulah analisis faktor dilakukan.  

KMO dan Bartletts’ test dilakukan dengan menggunakan 

bantuan software IBM SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) Statistic versi 23. 

Anti-image matrix yaitu cara melihat diagonal ke bawah 

atau ke atas. Jika nila anti-imagenya <0,5 maka variabel 

tersebut harus dibuang. Kemudian mengulang proses 

satu per satu hingga tidak ada yang bernilai dibawah 0,5. 

Menurut Santoso dalam Marisca (2014) angka MSA 

berkisar antara 0 sampai dengan 1, dengan kriteria yang 

digunakan untuk interpretasi adalah sebagai berikut: 
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 Jika MSA = 1, maka variabel tersebut dapat 

diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel yang 

lainnya 

 Jika MSA >0.5, maka variabel tersebut masih dapat 

diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut 

 Jika MSA <0.5 dan atau mendekati 0, maka variabel 

tersebut tidak dapat dianalisis lebih lanjut, atau 

dikeluarkan dari variabel lainnya. 

3. Ekstraksi faktor 

Langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah 

menghitung anti-image matrices. Angka-angka pada 

matrik ini menyatakan korelasi parsial antar variabel, 

yaitu korelasi yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain.  

Communalities adalah total variance yang dijelaskan 

oleh faktor yang diekstrak. Setiap faktor memiliki 

variabel-variabel yang dianalisis. Kemampuan setiap 

faktor untuk mewakili variabel-variabel yang dianalisis, 

ditunjukkan oleh besarnya varians yang dijelaskan 

(eigenvalue). Pada Total Variance Explained yang perlu 

diperhatikan adalah faktor yang nilai eigennya lebih dari 

1, hal ini dikarenakan nilai eigen yang kurang dari 1 tidak 

signifikan. Selanjutnya untuk mendiskripsikan 

eigenvalue secara visual dibuat tabel yang menunjukkan 

total variance explained dengan eigenvalues ≥ 1. 

4. Matriks rotasi faktor 

Factor matrix disajikan dalam bentuk tabel, dalam tabel 

ini berisikan factor loading atau nilai korelasi antara 

setiap faktor dan variabel-variabel analisis. Tidak semua 

variabel dalam factor matrix dapat ditentukan 

keanggotaannya, oleh karena itu diperlukan rotasi. Rotasi 

dilakukan dengan cara memutar faktor yang belum 

dirotasi. Rotasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

rotasi ortogonal dengan menggunakan metode rotasi 

Varimax. Rotasi Varimax merupakan rotasi tegak lurus 

yang bertujuan untuk meningkatkan daya interpretasi 
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dari faktor-faktor yang didapatkan. Apabila variabel-

variabel sudah dapat ditentukan keanggotaannya, maka 

terbentuklah faktor-faktor pembentuk yang mewakili 

variabel-variabel indikator tersebut.  

 

5. Interpretasi dan Hasil 

Hasil didapatkan dari hasil akhir tabel matriks rotasi 

faktor yang telah diurutkan berdasarkan faktor-faktor 

pembentuknya (asal atau sesuai teori). Interpretasi dalam 

penelitian ini berupa deskripsi dan penjelasan singkat 

berdasarkan fakta lapangan mengenai elemen dari 

masing-masing faktor.  

3.6.3 Mengidentifikasi perwujudan faktor-faktor ruang yang 

dapat bertahan (defensible space) terhadap kriminalitas 

di Kecamatan Kamal. 

Tujuan dari sasaran ini adalah mengidentifikasi karakteristik 

ruang yang dapat bertahan (defensible space) terhadap kriminalitas 

di desa-desa dengan tingkat keamanan tinggi, sedang, dan rendah. 

Sasaran ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dari 

hasil wawancara dengan perangkat desa atau tokoh masyarakat 

yang mengenali dengan baik kondisi di sekitar tempat tinggal dan 

observasi lapangan berdasarkan faktor-faktor defensible space 

yang berpengaruh terhadap kriminalitas di Kecamatan Kamal yang 

telah dianalisis di sasaran 2 sebelumnya.  
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Gambar 3.2. Kerangka Metodologi Penelitian 
 

Mix Method 
 

Kuantitatif  Kuantitatif  Kualitatif 
 

Indikator 

Keamanan: 

Crime total 

Crime rate 

Crime clock 

Sumber Data: 

1. Polsek Kec. 

Kamal 

2. BPS Kec. 

Kamal 

 Kuisioner  Sasaran 1 

1. Desa Aman 

2. Desa Cukup 

Aman 

3. Desa Tidak 

Aman 

Sasaran 2 

Faktor-Faktor 

Defensible 

Space yang 

berpengaruh di 

Kecamatan 

Kamal 

 Cluster 

sampling 100 

responden 

 Profil Responden 

 Persepsi faktor 

defensible space 

yang berpengaruh 

pada tingkat 

kriminalitas 

 

 

SPSS  SPSS  Observasi dan Wawancara 

Analisis Klaster  Analisis Faktor Konfirmatori  Deskriptif Kualitatif 

 

Tipologi tingkat keamanan desa di 

Kecamatan Kamal 

 100 kuisioner  100 penduduk lokal  Defensible space di Kecamatan 

Kamal 

 

Output: 

Desa yang aman, cukup 

aman, dan tidak aman 

  Skala likert 1-5 

 Untuk Mengetahui Faktor Defensible 

Space yang berpengaruh terhadap 

tingkat kriminalitas di Kec. Kamal 

 Output: Perwudujan faktor 

ruang di desa yang aman, 

cukup aman, dan tidak aman.  

Sumber: Penulis, 2020
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-Halaman ini sengaja dikosongkan- 
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3.7 Tahapan Penelitian  

1. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah didapatkan dari identifikasi latar 

belakang dan gap antara teori dan keadaan faktual di 

lapangan berdasarkan data terpercaya (bukan asumsi atau 

penpadat pribadi). Kemudian diidentifikasi pokok 

permasalahan dan tujuan penelitian yakni mengetahui 

ruang yang bertahan masyarakat Madura terhadap 

kriminalitas di Kecamatan Kamal berdasarkan tipologi 

kriminalitasnya.   

2. Studi Literatur 

Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi 

tertulis berdasarkan teori dan studi sejenis yang pernah 

dilakukan sebelumnya. Tahap ini berfungsi untuk 

mengumpulkan variabel-variabel yang akan digunakan 

dalam penelitian dan menambah referensi untuk 

menggunakan metode atau teknik analisa yang sesuai. 

Selain itu yang terpenting dari tahapan ini adalah dapat 

mengetahui keorisinalitasan penelitian ini.  

3. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data primer dan 

sekunder sesuai dengan variabel yang dibutuhkan. 

Variabel-variabel yang digunakan adalah variabel yang 

sudah disintesakan di awal bab 3 ini.  

4. Analisa 

Setelah data-data baik primer maupun sekunder 

didapatkan, maka ditahap ini dilakukan analisa untuk 

mengolah data sehingga menjadi informasi yang dapat 

menjawab sasaran dan tujuan penelitian ini.  

5. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dari hasil analisa adalah tahapan 

terakhir dari penelitian ini. Melalui hasil penarikan 

kesimpulan tersebut didapatkan karakteristik ruang yang 

bertahan masyarakat Madura terhadap kriminalitas di 

Kecamatan Kamal berdasarkan tipologi kriminalitasnya.  
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-Halaman ini sengaja dikosongkan- 
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BAB 4BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1 Letak Geografis 

Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa 

Timur. Dengan luas wilayah 41,40 km2. Terdiri dari 10 

desa/kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:  

Batas Utara  : Kecamatan Socah 

Batas Timur  : Kecamatan Labang 

Batas Selatan  : Selat Madura 

Batas Barat  : Selat Madura 

4.1.2 Sosial Demografi 

Berdasarkan data dari Kecamatan Kamal dalam Angka 

2018, jumlah penduduk di Kecamatan Kamal adalah 49.514 jiwa, 

dengan total kepadatan penduduk adalah sebesar 1.196 jiwa/km2. 

Berikut adalah rincian jumlah penduduk masing-masing desa. 

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk dan struktur sosial 

kependudukan Kecamatan Kamal 

Desa 
Dusun/ 

Kampung 
RW RT 

Rumah 

Tangga 
Penduduk 

Tajungan 4 2 6 676 2322 

Gili Barat 6 2 4 576 1958 

Banyu 

Ajuh 
5 10 54 3794 15096 

Kamal 8 7 31 1736 6935 

Tanjung 

Jati 
6 4 13 782 2726 

Kebun 5 5 20 1313 4166 
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Desa 
Dusun/ 

Kampung 
RW RT 

Rumah 

Tangga 
Penduduk 

Gili Timur 7 1 10 1036 4198 

Gili Anyar 4 4 12 762 3713 

Tellang 7 3 12 1241 4765 

Pendabah 4 2 4 1641 3635 

 56 40 166 13557 49514 

 Sumber: Kecamatan Kamal dalam Angka 2019 
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Gambar 4. 1 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Kamal 
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-Halaman ini Sengaja di Kosongkan- 
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4.1.3 Penggunaan Lahan Eksisting 

Jenis penggunaan lahan di Kecamatan Kamal terdiri dari 

permukiman, hutan bakau, tegalan, lahan sawah irigasi dan tadah 

hujan, lahan kering (ladang/tegalan, maupun perkebunan), tambak, 

kawasan militer dan lain-lain. Lahan pertanian dan lahan kering 

mendominasi pada sebagian besar wilayah Kecamatan Kamal. 

Untuk lahan sawah berupa sawah irigasi dan sawah tadah hujan. 

Lahan kering tersebut berupa ladang/tegalan dan perkebunan.  

Sedangkan untuk permukiman tersebar merata di seluruh 

wilayah/desa-desa di Kecamatan Kamal yang dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas umum (Fasilitas pendidikan, kesehatan 

perkantoran, peribadatan dan sebagainya) maupun perdagangan 

dan jasa. Jenis permukiman penduduk di wilayah perencanaan 

selain permukiman perkampungan penduduk asli juga telah 

berkembang hunian massal yang saat ini banyak berkembang di 

sekitar jalan-jalan utama Kecamatan Kamal. Diantaranya Propindo 

Wira Utama, Arroyyan sumbersari, Perumnas, Cendana 1, 

Cendana 2, Mulya Residence, Taman Sari, Villa Taloon Permai, 

Citra Alam Permai, Cahaya Inti Maduratna, Gili Asri, Jiwanala 

Royal Palm Residence, Gili Anyar 2000, Trisula Agung, Telang 

Asri, Galang, Telang Asri 2, Griya Telang Indah 2, dan Graha 

Kamal Permai. Di wilayah penelitian juga terdapat kawasan militer 

TNI AL Batuporon yang terletak di Desa Tanjung Jati Kecamatan 

Kamal.  

4.1.4 Kondisi Pola Permukiman  

Kondisi permukiman di wilayah perencanaan mayoritas 

memiliki kondisi bangunan permanen dan semi permanen. Kondisi 

bangunan di Kecamatan Kamal adalah rumah permanen sebanyak 

2.765 unit, semi permanen 5.206 unit, sederhana 2.137 unit 

(Cahyo, 2010). Tipe atau pola permukiman/perumahan yang 

terdapat di wilayah penelitian adalah:  

1. Perkampungan penduduk asli 

Dengan arsitektur bangunan bergaya tradisional Madura 

(tanean lanjheng), banyak terdapat pada di pedesaan. 
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Karakteristik bangunannya adalah penggunaan atap 

trompesan dan bentuk sedrhana trompesan, mempunyai 

beranda di bagian depan bangunan, bahan atap dari genteng 

kodok, didnding terbuat dari bambu, kayu atau tembok, dan 

rangka bangunan dibuat dari bambu atau kayu. Ada banyak 

perubahan yang terjadi antara pola permukiman tradisional 

Madura (tanean) dengan kondisi yang sekarang. Pola 

permukiman tradisional Madura yang semula terdiri dari 

langgar, rumah induk (Tonghu), rumah anak, dapur, 

kandang, dan lombung sekarang sudah ada fenomena 

perubahan yaitu pola permukiman Madura hanya terdiri dari 

langgar, rumah induk, dan rumah anak. 

Gambar 4. 2 Kondisi Permukiman Penduduk Kec. 

Kamal 

 

   
Sumber: Observasi, 2020 

2. Hunian massal 

Hunian massal meliputi perumahan yang biasanya 

berbentuk real estate atau kompleks. Perumahan yang 

diselenggarakan oleh pengembang secara komersial. Tabel 

berikut ini beberapa hunian massal yang telah berkembang 

di wilayah penelitian. 
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Tabel 4. 2 Hunian Massal di Kecamatan Kamal 

No. 
Nama 

Perumahan 
Desa No. 

Nama 

Perumahan 
Desa 

1.  Talon 

Permai 

Kamal 10. Gili Asri  Gili 

Timur 

2.  Arroyyan 

sumbersari 

Banyuajuh 11. Jiwanala 

Royal Palm 

Residence 

Gili 

Timur 

3.  Perumnas Banyuajuh 12. Gili Anyar 

2000 

Gili 

Anyar 

4.  Cendana 1 Banyuajuh 13, Telang 

Indah 

Telang 

5.  Cendana 2 Banyuajuh 14. Telang Asri Telang 

6.  Mulya 

Residence 

Banyuajuh 15. Puri Telang 

Indah 

Telang 

7.  Taman Sari Banyuajuh 16. Telang Asri 

2 

Telang 

8.  Citra Alam 

Permai 

Banyuajuh 17. Trunojoyo Telang 

9.  Cahaya Inti 

Maduratna 

Gili Timur    

Sumber: Observasi (2020) 

4.1.5 Sosial Budaya 

Sebagian besar penduduk pada wilayah penelitian berlatar 

belakang budaya Madura. Masyarakat dengan latar belakang 

budaya Madura ini dikenal mempunyai sifat yang temperamental 

dan mempunyai budaya yang sangat paternalistik pada beberapa 

orang yang berperan sebagai Patron. Pada masyarakat Madura 

terdapat beberapa tokoh masyarakat yang dikenal sebagai Patron, 

yaitu Ulama dan Blater (orang yang ditokohkan di masyarakat, 

dimana orang tersebut biasanya adalah seseorang yang dipercaya 

mempunyai kesaktian) (Cahyo, 2010).  

Ulama (kiai) dan blater adalah tokoh informal yang 

mendapat tempat terhormat dalam struktur sosial masyarakat 
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Madura. Mereka memperoleh kekuasaan dan hak istimewa yang 

tidak didapatkan oleh golongan sosial lain dalam masyarakat. Kiai 

dan blater menduduki strata paling tinggi dalam masyarakat 

bahkan kedudukan mereka berada di atas posisi pemimpin formal. 

Sebagian pemimpin formal bahkan merupakan santri kiai. 

Pemimpin formal di tingkat desa adalah kepala desa. Tidak jarang 

sosok kepala desa sekaligus adalah blater. Masyarakat Madura 

menempatkan kiai dan blater sebagai pemimpin. Mereka menjadi 

rujukan warga yang datang hendak meminta pendapat dalam 

kehidupan sehari-hari bahkan juga dalam dunia politik. 

Status kiai dan blater yang demikian ini disebut dengan 

polymorphic (Cahyo, 2010) yakni ketika seorang dengan status 

tertentu mempunyai banyak peran. Kondisi ini memperlihatkan 

budaya masyarakat Madura yang agraris, agamis dan paternalistic. 

Dalam masyarakat agraris seperti Madura, ketergantungan pada 

sosok pemimpin informal seperti kiai dan blater terlihat jelas. Sifat 

kepemimpinan paternalistic ini menurut Weber biasanya diikuti 

dengan tipe kepemimpinan karismatik yang dimiliki baik oleh kiai 

maupun blater. 

Solidaritas desa di Madura terbentuk oleh sentimen 

keagamaan misalnya kewajiban shalat Jumat yang mengharuskan 

warga berkumpul seminggu sekali di mesjid. Inilah pula alasan 

mengapa lembaga-lembaga bentukan pemerintah semisal LMD 

(Lembaga Musyawarah Desa), PKK (Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga) dan KUD (Koperasi Unit Desa) tidak dapat tumbuh dan 

berkembang di sini. Sebaliknya, lembaga yang tumbuh subur 

adalah yang mendapat dukungan dan legitimasi keagamaan 

misalnya organisasi kegamaan seperti NU (Muslimat, Fatayat, 

Ansor, IPPNU, dll). Lembaga yang paling banyak memiliki massa 

adalah pengajian. Dalam kondisi ini menjadi wajar bila lembaga-

lembaga bentukan pemerintah seperti disebutkan di atas hanya bisa 

berkembang dengan sokongan dan legitimasi keagamaan. 

Hubungan sosial yang erat terjadi dalam kehidupan sehari-

hari. Warga desa saling mengenal dan saling membantu satu sama 

lain. Hubungan antar warga menciptakan struktur sosial yang 
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menempatkan kiai dan kepala desa sebagai pemimpin masyarakat. 

Kiai adalah pemimpin informal yang menjadi pemimpin pondok 

pesantren sementara kepala desa adalah pemimpin formal yang 

mendapat legitimasi negara. Sejauh ini, hubungan antara pemimpin 

formal dan informal ini berjalan seimbang. Kepala desa melakukan 

tugasnya di bidang pemerintahan sementara kiai lebih banyak 

berkecimpung di bidang keagamaan. Pihak pemerintahan desa 

sebagai wakil pemerintah pusat seringkali membantu masyarakat 

dalam bidang perekonomian. 

Pola hubungan sosial masyarakat masih kuat yang terlihat 

dari kegiatan gotong royong di daerah ini. Beberapa contoh dapat 

disebutkan misalnya: masyarakat secara swadaya membangun 

jembatan, pos polisi untuk menjaga keamanan dan fasilitas umum 

lainnya. Di wilayah perencanaan juga terdapat lembaga pendidikan 

(pesantren, madrasah dan sekolah) serta tempat ibadah (mesjid) 

yang pengikutnya berasal daeri daerah sekitarnya. 

Dengan demikian, bentuk gotong-royong itu bukan hanya 

berupa tenaga tapi juga uang dan benda material lainnya misalnya 

bahan bangunan atau bahan makanan yang dibawa warga ketika 

ada hajatan berupa upacara keagamaan atau kegiatan bersama yang 

melibatkan banyak orang seperti hajatan (membangun rumah, 

menyelenggarakan perkawinan atau upacara kematian). 

4.1.6 Fasilitas Keamanan 

Fasilitas keamanan di wilayah penelitian berupa pos polisi 

dan pos-pos keamanan yang diadakan secara swadaya oleh 

masyarakat setempat seperti poskamling dan pos satpam (hunian 

massal). Pos polisi sendiri berada di Jalan Raya Telang di Desa 

Telang, Jalan Raya Desa Pendabah di Desa Pendabah, dan Jalan 

Kusuma Bangsa di Desa Banyuajuh.  
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4.2 Mengidentifikasi Tingkat Keamanan di Kecamatan Kamal 

Berdasarkan Statistik Kriminal Nasional, indikator yang 

biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat 

merupakan indikator negatif dalam mengukur kejahatan, yakni 

jumlah angka kejahatan (crime total), jumlah orang yang berisiko 

terkena tindak kejahatan (crime rate) setiap 100.000 penduduk, 

dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (crime clock). 

Data mengenai jumlah kejadian kejahatan (crime total) 

didapatkan dengan cara survei ke instansi terkait yakni Polsek 

Kamal. Data yang digunakan adalah data crime total sepanjang 

tahun 2018. Tahun yang digunakan merupakan tahun terbaru yang 

tersedia dan dapat diakses oleh umum. Kemudian data crime rate 

diperoleh dengan cara metode perhitungan sederhana dengan 

rumus:  

𝐶𝑅 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑤𝑎 𝑘𝑒𝑗𝑎ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
× 100.000………..…(2) 

Jumlah penduduk per desa diperoleh dari data Kecamatan 

Kamal dalam Angka 2019. Berikut adalah data Crime rate per desa 

di Kecamatan Kamal. 

Tabel 4. 3 Crime rate per desa di Kecamatan Kamal 

No. Desa 
Crime 

Total 

Jumlah 

Penduduk 

Crime 

Rate 

1 Tajungan 0 2322 0 

2 Gili Barat 4 1958 204 

3 Banyu Ajuh 3 15096 20 

4 Kamal 1 6935 14 

5 Tanjung Jati 0 2726 0 

6 Kebun 3 4166 72 

7 Gili Timur 6 4198 143 

8 Gili Anyar 2 3713 54 

9 Telang 8 4765 168 

10 Pendabah 6 3635 165 
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Sumber: Hasil Analisis, 2020 

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah orang yang 

berisiko terkena tindak kejahatan per 100.000 penduduk paling 

tinggi berturut-turut adalah Desa Gili Barat, Desa Telang, dan Desa 

Pendabah. Sedangkan yang resikonya paling rendah adalah Desa 

Tajungan dan Desa Tanjung jati dimana jumlah kejadian kajahatan 

sebanyak 0 kasus. Sedangkan data crime clock didapatkan dengan 

perhitungan rumus berikut: 

𝐶𝐶 =
365×24×60×60

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑤𝑎 𝑘𝑒𝑗𝑎ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡
× (𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘) 

…………………...(3) 

Mempertimbangkan kecilnya angka crime total masing-

masing desa dalam satu tahun, maka penulis menghitung crime 

clock per hari bukan per detik dengan rumus: 

𝐶𝐶 =
365

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑤𝑎 𝑘𝑒𝑗𝑎ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡
× (ℎ𝑎𝑟𝑖) …………….…(3) 

Hasil pengumpulan dan perhitungan data-data tersebut 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4. 4 Crime clock per desa di Kecamatan Kamal 

No. Desa Crime Total 
Crime Clock 

(hari) 

1 Tajungan 0 366 

2 Gili Barat 4 91 

3 Banyu Ajuh 3 122 

4 Kamal 1 365 

5 Tanjung Jati 0 366 

6 Kebun 3 122 

7 Gili Timur 6 61 

8 Gili Anyar 2 183 

9 Telang 8 46 

10 Pendabah 6 61 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selang waktu 

kejadian yang paling kecil adalah di Desa Telang yakni terjadi 

setiap 46 hari dalam satu tahun disusun kemudian oleh Desa gili 

Timur dan Desa Pendabah dengan selang waktu setiap 61 hari 

dalam satu tahun. Sedangkan desa dengan selang waktu tertinggi, 

yang berarti sangat jarang terjadi kejahatan adalah Desa Kamal 

sedangkan di Desa Tajungan dan Desa Tanjung Jati sama sekali 

tidak terjadi kejadian kejahatan di tahun 2018. Untuk keperluan 

penghitungan Zscore dan analisis selanjutnya, maka crime clock 

untuk Desa Tajungan dan Tanjung Jati akan diisi 366 hari yang 

berarti kemungkinan terjadinya kejadian kejahatan setiap 366 hari 

(lebih dari 1 tahun 1 kali).   

Tabel 4. 5 Kejadian Kejahatan per Desa di Kecamatan Kamal 

Desa Crime Total Crime Rate Crime Clock 

Tajungan 0 0 366 

Gili Barat 4 204 186 

Banyu Ajuh 3 20 248 

Kamal 1 14 744 

Tanjung Jati 0 0 366 

Kebun 3 72 248 

Gili Timur 6 143 124 

Gili Anyar 2 54 372 

Telang 8 168 93 

Pendabah 6 165 124 

Sumber: Hasil analisis, 2020 

4.2.1 Pengelompokan dengan Metode Analisis Klaster 

4.2.1.1 Standarisasi data 

Menurut Dillon & Goldstein dalam Aji (2017) 

standarisasi data adalah teknik penskalaan (scalling) pada suatu 

nilai interval tertentu untuk membobotkan suatu data yang 

memiliki satuan yang tidak seragam. Data atau variabel yang 

dipilih mengacu pada Statistika Kriminal Nasional dalam 

menentukan tingkat kriminalitas suatu wilayah (dapat dilihat 
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pada bab 2), yang kemudian dijumlahkan dan dibandingkan 

tingkat kriminalitasnya di masing-masing desa.  

𝑠 = √
∑(𝑥 − �̅�)2

(𝑛 − 1)⁄    �̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

𝑿𝒔 = (𝑿 − �̅�)/𝑺……………………………(5) 

Keterangan: 

𝑋𝑠= Standardized data 

𝑋 = Nilai data 

�̅� = Mean (rata-rata) 

S = Standar deviasi 

Dengan menggunakan software SPSS, maka yang perlu 

dilakukan adalah: 

- Membuka Software SPSS dan menginput data  

- Klik ‘Analyze’  ‘Descriptive Statistics’  Pilih 

‘Descriptives’ 

- Setelah jendela ‘Descriptives’ terbuka, langkah 

selanjutnya adalah menginput semua variabel (crime total, 

crime rate, dan crime clock) ke dalam kotak ‘Variable(s)’ 

dan centang ‘Save standardized values as variables’, yang 

artinya kita memerintahkan SPSS untuk otomatis 

menyimpan nilai Z Score atau nilai variabel yang telah 

terstandarisasi.  

- Kemudian klik ‘OK’ dan variabel z-score akan muncul di 

dataset. Untuk proses selanjutnya variabel z-score inilah 

yang akan digunakan untuk analisis cluster. 
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Tabel 4. 6 Variabel Z-score indikator keamanan 

Desa 
Crime 

Total 

Crime 

Rate 

Crime 

Clock 

ZCrime 

Total 

ZCrime 

Rate 

ZCrime 

Clock 

Tajungan 0 0 366 -1.21768 -1.06849 1.3891 

Gili barat 4 204 91 0.2583 1.52906 -0.64608 

Banyu ajuh 3 20 122 -0.1107 -0.81581 -0.41666 

Kamal 1 14 365 -0.84869 -0.88514 1.3817 

Tanjung 

jati 
0 0 366 -1.21768 -1.06849 1.3891 

Kebun 3 72 122 -0.1107 -0.15286 -0.41666 

Gili Timur 6 143 61 0.99629 0.7488 -0.8681 

Gili Anyar 2 54 183 -0.47969 -0.3836 0.03478 

Telang 8 168 46 1.73428 1.06625 -0.97911 

Pendabah 6 165 61 0.99629 1.03028 -0.8681 

Sumber: Hasil analisis, 2020 

4.2.1.2 Mengukur kemiripan dan ketidakmiripan objek 

Mengukur kemiripan dan ketidakmiripan objek dapat 

dilakukan dengan melihat tabel ‘Proximity matrix’ di output 

SPSS. Tabel tersebut menunjukkan matriks jarak antara 

variabel satu dengan variabel yang lain. Jarak yang digunakan 

disini adalah jarak euclidean. Semakin kecil jarak euclidean, 

maka semakin mirip kedua variabel tersebut sehingga akan 

membentuk cluster (kelompok).  
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Tabel 4. 7 Proximity Matrix 

Case 

Squared Euclidean Distance 

1:Tajungan 
2:Gili 

barat 

3:Banyu 

ajuh 
4:Kamal 

5:Tanjung 

jati 
6:Kebun 

7:Gili 

Timur 

8:Gili 

Anyar 
9:Telang 

10:Penda

bah 

1:Tajungan .000 13.068 4.550 .170 .000 5.325 13.299 2.848 18.880 14.401 

2:Gili barat 13.068 .000 5.687 11.166 13.068 3.018 1.203 4.666 2.504 .843 

3:Banyu ajuh 4.550 5.687 .000 3.784 4.550 .440 3.877 .527 7.262 4.837 

4:Kamal .170 11.166 3.784 .000 .170 4.315 11.135 2.202 16.053 12.134 

5:Tanjung 

jati 
.000 13.068 4.550 .170 .000 5.325 13.299 2.848 18.880 14.401 

6:Kebun 5.325 3.018 .440 4.315 5.325 .000 2.242 .393 5.207 2.829 

7:Gili Timur 13.299 1.203 3.877 11.135 13.299 2.242 .000 4.276 .658 .079 

8:Gili Anyar 2.848 4.666 .527 2.202 2.848 .393 4.276 .000 8.032 4.993 

9:Telang 18.880 2.504 7.262 16.053 18.880 5.207 .658 8.032 .000 .558 

10:Pendabah 14.401 .843 4.837 12.134 14.401 2.829 .079 4.993 .558 .000 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 
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-Halaman ini Sengaja di Kosongkan- 
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4.2.1.3 Agglomerasi (Pengelompokan) 

Agglomerasi merupakan bagian yang sangat penting 

dalam tahap interpretasi hasil analisis klaster hirarki. Proses 

aglomerasi ini bersifat kompleks, khususnya perhitungan 

koefisien yang melibatkan sekian banyak obyek dan terus 

bertambah. Proses aglomerasi pada akhirnya akan menyatukan 

semua objek menjadi satu cluster. Hanya saja dalam prosesnya 

dihasilkan beberapa cluster dengan masing-masing anggotanya, 

tergantung jumlah cluster yang dibentuk. Untuk mengetahui 

proses pengelompokan ini, dapat dilihat dari tabel 

Agglomeration Schedule dibawah ini. 

Tabel 4. 8 Agglomeration Schedule dengan metode Complete 

Linkage 

Stage 
Cluster Combined Coeffi-

cients 

Stage Cluster First 

Appears 
Next 

Stage 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 1 5 .000 0 0 3 

2 7 10 .079 0 0 6 

3 1 4 .170 1 0 8 

4 6 8 .393 0 0 5 

5 3 6 .527 0 4 8 

6 7 9 .658 2 0 7 

7 2 7 2.504 0 6 9 

8 1 3 5.325 3 5 9 

9 1 2 18.880 8 7 0 

Sumber: Hasil analisis, 2020 

Tabel di atas merupakan hasil proses clustering dengan 

metode “Complete Linkage”. Setelah jarak antar variabel diukur 

dengan jarak euclidean, maka dilakukan pengelompokan, yang 
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dilakukan secara bertingkat. Berikut adalah bagaimana tabel 

diatas diterjemahkan. 

 Stage 1, pada kolom ‘Cluster Combined’ menunjukkan 

bahwa 1 (Tajungan) dan 5 (Tanjung Jati) memiliki 

karakteristik yang mirip, oleh karena itu mengelompok 

terlebih dahulu. Kemudian lihat pada kolom ‘next stage’ 

masih pada baris ‘stage 1’, menunjukkan stage 3. 

 Pada stage 3, di kolom ‘Cluster Combined’ menunjukkan 

angka 1 dan 4 yang berarti 4 (Kamal) juga masuk pada 

kelompok pertama. Kemudian Lihat pada kolom ‘next stage’ 

masih pada baris ‘stage 3’, menunjukkan stage 8. 

 Pada stage 8, di kolom ‘Cluster Combined’ menunjukkan 

angka 1 dan 3 yang berarti 3 (Banyu Ajuh) juga masuk pada 

kelompok pertama. Kemudian Lihat pada kolom ‘next stage’ 

masih pada baris ‘stage 8’, menunjukkan stage 9. 

 Pada stage 9, di kolom ‘Cluster Combined’ menunjukkan 

angka 1 dan 2 yang berarti 2 (Gili Barat) juga masuk pada 

kelompok pertama. Kemudian Lihat pada kolom ‘next stage’ 

masih pada baris ‘stage 9’, menunjukkan stage 0, yang 

berarti anggota kelompok pertama telah habis (Gili Barat 

merupakan anggota terakhir yang bergabung di kelompok 

pertama). Oleh karena itu selanjutnya melihat stage 2. Dan 

melakukan iterasi untuk mengenali anggota seperti dari 

awal. 

Perincian jumlah cluster dan anggota yang terbentuk 

dapat langsung dilihat juga pada tabel cluster membership 

dibawah ini.  
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Tabel 4. 9 Tabel Cluster Membership 

Case 3 Clusters 2 Clusters 

1:Tajungan 1 1 

2:Gili barat 2 2 

3:Banyu ajuh 3 1 

4:Kamal 1 1 

5:Tanjung jati 1 1 

6:Kebun 3 1 

7:Gili Timur 2 2 

8:Gili Anyar 3 1 

9:Telang 2 2 

10:Pendabah 2 2 

Sumber: Hasil analisis, 2020 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa keanggotaan 

kelompok dapat dibagi menjadi 2 klaster dan 3 klaster. Dengan 

hasil : 

 Apabila dibagi menjadi 2 klaster maka yang termasuk 

kedalam cluster 1 adalah Desa Tajungan, Banyu Ajuh, 

Kamal, Tanjung Jati, Kebun, dan Gili Anyar. Dan yang 

termasuk kedalam cluster 2 adalah Desa Gili Barat, Gili 

Timur, Telang, dan Pendabah.  

 Apabila dibagi menjadi 3 klaster maka yang termasuk 

kedalam cluster 1 adalah Desa Tajungan, Kamal, dan 

Tanjung Jati. Anggota cluster 2 adalah Desa Gili Barat, 

Gili Timur, Telang, dan Pendabah. Sementara Desa Banyu 

Ajuh, Kebun, dan Gili Anyar termasuk kedalam cluster 3.  

Dendogram 

Dendogram merupakan alat yang digunakan untuk 

membantu memperjelas proses hirarki pada analisis ini. Proses 

penggabungan dimulai pada skala 0, dan variabel-variabel yang 

terwakili dengan garis tersebut semakin mungkin membentuk 

sebuah klaster. Proses penggabungan berjalan ke-arah bawah, 

dengan menggunakan petunjuk panjang garis yang semakin ke 
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bawah, hingga pada akhirnya semua variabel akan tergabung 

menjadi satu klaster. Berikut adalah dendogram yang dihasilkan 

dari penelitian ini:  

 
Gambar 4. 3 Dendogram Analisis Cluster 

Sumber: Hasil analisis, 2020 

Berdasarkan hasil dendrogram sebagaimana ditunjukkan 

dari hasil analisis yaitu mengindikasikan adanya kedekatan 

antar objek yang bisa dijadikan panduan objek mana yang 

memiliki kemiripan karakteristik yang sama. Dua objek dengan 

karakteristik sama akan digambarkan sebagai dua titik yang 

posisinya berdekatan, semakin dekat posisi dua buah objek 

maka semakin mirip, semakin jauh posisi  dua buah titik objek 

maka semakin berbeda. 
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Dari dendogram diatas, dapat diketahui dengan jarak 

minimum d = 0.000 menggabungkan Desa Tajungan dan 

Tanjung Jati yang kemudian menjadi satu klaster juga dengan 

Desa Kamal yang berjarak 0.170 dari Desa Tajungan. 

Kemudian Desa Kebun dan Gili Anyar yang berjarak 0.393 

menjadi satu klaster juga dengan Desa Banyu Ajuh yang 

berjarak 0.527 dari Desa Kebun. Sedangkan Desa Gili Timur 

dan Pendabah yang berjarak 0.079 berdekatan juga dengan 

Desa Telang yang berjarak 0.658. sedangkan Gili Barat 

membentuk klaster tersendiri yang menggabungkan objek 

lainnya dalam satu klaster yang berjarak 2.504 dengan Desa 

Gili Timur.  

Dengan melihat dendogram ini maka peneliti memilih 

menggunakan hasil analisis cluster yang memiliki 3 cluster 

karena dilihat dari kedekatan jarak euclidean dan garis di 

dendogram.  

4.2.1.4 Interpretasi dan Pembuatan Profil Kelompok 

Untuk memberi label pada setiap klaster maka dapat 

menggunakan rata-rata dari setiap variabel (Utami, 2019) yakni 

rata-rata semua indikator kejadian kejahatan di masing-masing 

desa (crime total, crime rate, dan crime clock) kemudian 

dibandingkan dengan rata-rata kelompok yang terbentuk dari 

proses pengklasteran. Berikut adalah rata-rata dari seluruh 

variabel. 

Tabel 4. 10 Rata-rata Klaster dari Seluruh Variabel 

Klaster Desa Rata-rata variabel 

Klaster 

1 

Tajungan 2,5 

dengan rata-rata selang harian terjadinya 

kejahatan adalah 365 hari per 1 kejadian 
Kamal 

Tanjung Jati 

Klaster 

2 

Gili Barat 88 

dengan rata-rata selang harian terjadinya 

kejahatan adalah 65 hari per 1 kejadian 
Gili Timur 

Telang 

Pendabah 
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Klaster Desa Rata-rata variabel 

Klaster 

3 

Banyu Ajuh 25,67 

dengan rata-rata selang harian terjadinya 

kejahatan adalah 142 hari per 1 kejadian 
Kebun 

Gili Anyar  

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

Untuk melihat karakteristik lebih detail dari masing-

masing klaster berdasarkan variabelnya maka dibuat column 

chart seperti dibawah ini.  

 
Gambar 4. 4 Column Chart klaster 1 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

Dilihat dari gambar diatas maka diketahui klaster 1 

memiliki karakteristik Crime total dan Crime rate nya yang 

sangat rendah sedangkan Crime Clock nya tinggi yang berarti 

kejadian kejahatan di klaster 1 sangat jarang terjadi. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa di klaster 1 memiliki karakteristik 

tingkat keamanan yang sangat tinggi.  
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Gambar 4. 5 Column Chart klaster 2 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

Dilihat dari gambar diatas maka diketahui klaster 2 

memiliki karakteristik Crime total yang paling tinggi, Crime 

Clock sedang, dan Crime rate yang cukup tinggi. Hal ini berarti 

resiko terjadinya kejadian kejahatan terhadap penduduk di desa-

desa klaster 2 cukup tinggi dengan selang harian kejadian setiap 

kejahatan rata-rata terjadi setiap 65 hari.  

 
Gambar 4. 6 Column Chart klaster 3 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

Dilihat dari gambar diatas maka diketahui klaster 3 

memiliki karakteristik Crime total yang rendah, Crime Clock 
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yang cukup tinggi, dan Crime rate yang sedang (bila 

dibandingkan dengan kelaster lainnya). Hal ini berarti resiko 

terjadinya kejadian kejahatan terhadap penduduk di desa-desa 

klaster 3 lebih rendah bila dibandingkan dengan klaster 2 

namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan klaster 1 dengan 

selang harian kejadian setiap kejahatan rata-rata terjadi setiap 

142 hari.  

Dengan hasil karakterisasi masing-masing variabel 

menggunakan indikator keamanan maka klaster 1 merupakan 

wilayah dengan tingkat keamanan yang sangat aman, klaster 2 

tidak aman, dan klaster 3 cukup aman. Jika diurutkan 

berdasarkan tingkat keamanannya (dimulai dari yang paling 

aman) yakni klaster 1, klaster 3, kemudian klaster 2. Berikut 

persebaran klaster bila diilustrasikan dengan peta.  

-Halaman ini Sengaja di Kosongkan- 
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Gambar 4. 7 Peta Klaster Desa Berdasarkan Tingkat Keamanan 
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-Halaman ini Sengaja di Kosongkan- 
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4.3 Mengidentifikasi faktor-faktor defensible space yang 

berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Kecamatan 

Kamal dengan metode analisis faktor konfirmatori 

Analisis faktor konfirmatori merupakan salah satu teknik 

multivariat untuk membantu para peneliti dalam mengidentifikasi 

konstruk yang sifatnya tidak bisa diukur secara langsung 

(unobsdervable). Alur logika penelitian dengan metode analisis 

faktor konfirmatori dimulai dengan mengkaji teori yang sudah ada, 

mendefinisikan, mengukur untuk mengumpulkan data di lapangan, 

kemudian menganalisis secara statistik untuk menolak atau 

menerima kebenaran teori. 

Dalam merancang sebuah model analisis faktor dimulai 

dengan analisis deskriptif terlebih dahulu. Analisis deskriptif 

memberikan gambaran tentang data yang dimiliki (Marisca, 2014). 

4.3.1 Deskripsi data 

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan oleh 

peneliti mengenai teori defensible space dan kaitannya dengan 

tingkat kriminalitas, terdapat 4 faktor utama yakni territoriality, 

natural surveillance, image, dan milieu. Dari masing-masing 

faktor dapat dijabarkan menjadi beberapa variabel yang dapat 

menerangkan faktor tersebut. Peneliti menggunakan 19 variabel 

dan menggunakan instrumen kuisioner. Adapun kusioner yang 

digunakan peneliti dapat dilihat pada lampiran (2) dan rekap 

hasil kuisioner pada lampiran 7a. Berikut ke-19 variabel yang 

digunakan.  

Tabel 4. 11  Faktor, Variabel, dan Kode yang Digunakan 

dalam Proses Analisis 

Faktor Variabel Kode 

Territoriality Pembatas Fisik A1 

Paguyuban A2 

Kesadaran Ruang A3 

Public Space A4 

Natural 

Surveillance 

Pencahayaan B1 

Kerapatan Tanaman B2 
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Faktor Variabel Kode 

Letak Rumah B3 

Alat Keamanan Elektronik B4 

Keterbukaan visual B5 

Pengawasan Penduduk B6 

Interaksi B7 

Image Terawat C1 

Keramaian C2 

Terkontrol C3 

Kegiatan komersial C4 

Milieu Fasilitas keamanan D1 

Aksesibilitas D2 

Pendatang D3 

Heterogenitas D4 

Sumber: Hasil Kompilasi, 2020 

Simbol-simbol pada Tabel di atas kemudian digunakan 

untuk menyatakan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. Adapun data yang diperoleh dalam pengisian 

kuesioner oleh 100 sampel penduduk Kecamatan Kamal  dapat 

dilihat pada Lampiran 7a. Pengambilan sampel ini dilakukan 

secara acak kepada 100 penduduk Kecamatan Kamal dengan 

proporsi 10 penduduk di setiap Desa. Dari setiap responden 

diberikan kriteria minimal telah bertempat tinggal di desa 

tersebut selama satu tahun berturut-turut. Dan berikut profil 100 

responden.  

Tabel 4. 12  Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 43 

Perempuan 57 

Usia 

18-25 tahun 19 
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Karakteristik Responden 

26-40 tahun  52 

40-60 tahun 29 

Lama tinggal 

1-5 tahun 7 

6-10 tahun 2 

>10 tahun 91 

 Sumber: Hasil Kompilasi, 2020 

Berikut rekap hasil kuisioner mengenai pengaruh faktor 

defensible space terhadap tingkat kriminalitas di Kecamatan 

Kamal.  

Tabel 4. 13 Rekap Hasil Pengisian Kuisioner 

Kode Variabel SS S N TS STS 

A1 Pembatas Fisik 54 25 21 0 0 

A2 Paguyuban 41 42 17 0 0 

A3 Kesadaran 

Ruang 
56 34 10 0 0 

A4 Public Space 9 32 31 22 6 

B1 Pencahayaan 53 25 22 0 0 

B2 Kerapatan 

Tanaman 
0 35 38 27 0 

B3 Letak Rumah 38 56 5 0 1 

B4 
Alat 

Keamanan 

Elektronik 

69 14 17 0 0 

B5 Keterbukaan 

Visual 
37 28 22 11 2 

B6 Pengawasan 

Penduduk 
78 17 5 0 0 
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Kode Variabel SS S N TS STS 

B7 Interaksi 73 22 4 1 0 

C1 Terawat 28 24 33 5 10 

C2 Keramaian 13 26 43 13 5 

C3 Terkontrol 55 37 8 0 0 

C4 Kegiatan 

Komersial 
0 0 27 44 29 

D1 Fasilitas 

Keamanan 
34 47 12 3 4 

D2 Aksesibilitas 0 0 39 25 36 

D3 Pendatang 26 48 20 5 1 

D4 Heterogenitas 6 16 53 15 10 

TOTAL 670 528 427 171 104  

Sumber: Hasil Kompilasi, 2020 

4.3.2 Pembentukan matriks korelasi 

Pada tahap ini, peneliti menguji nilai KMO dan Bartletts’ 

test terlebih dahulu dengan ketentuan KMO >0,5 dan Bartletts’ test 

bersignifikan <0,05.  

Ukuran sampling KMO menentukan apakah variabel-

variabel yang diujikan bisa dianalisis atau tidak. Jika nilai dibawah 

0,5 maka tidak bisa dianalisis.  
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> 0,9 Marvelous 

0,8 - 0,9 Meritorious 

0,7 - 0,8 Middling 

0,6 - 0,7 Mediacore 

0,5 - 0,6 Miserable 

<0,5 Unacceptable 

Sumber: Hair, Anderson, Tatham, 

dan Black dalam Marisca  (2014) 

Jika harga KMO tidak sampai 0,5, maka perlu ada 

pengulangan proses dengan mengeluarkan variabel yang memiliki 

nilai MSA <0,5 di tabel anti-image matrix.  

T 

A 

H 

A 

P 

1 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .501 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 501.097 

df 171 

Sig. .000 

 
Keterangan:  

Hasil diatas menunjukkan signifikan pada nilai Barlett Test 

of Sphericity adalah 0,000 yang berarti pada penelitian ini 

ada korelasi yang sangat signifikan antar variabel dan hasil 

perhitungan KMO sebesar 0,501 termasuk kategori 

miserable sehingga valid untuk dilakukan pengujian 

selanjutnya.  

Nilai MSA 

Nilai MSA pada uji validitas tahap 1 dapat dilihat pada 

Lampiran 8a Terdapat 9 variabel yang memiliki nilai MSA 

< 0,5, yaitu variabel a1 dengan nilai MSA 0.282, variabel 

a2 dengan nilai MSA 0.470, variabel a4 dengan nilai MSA 

0.423, variabel b4 dengan nilai MSA 0.492, variabel b7 

dengan nilai MSA 0.472, variabel c4 dengan nilai MSA 
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0.489, variabel d1 dengan nilai MSA 0.453, variabel d3 

dengan nilai MSA 0.406, variabel d4 dengan nilai MSA 

0.485. Sehingga variabel a1 harus dikeluarkan untuk 

kemudian dilakukan pengujian validitas kembali tanpa 

variabel a1.  

T 

A 

H 

A 

P 

2 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .544 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 452.540 

df 153 

Sig. .000 

 
Keterangan:  

Hasil diatas menunjukkan signifikan pada nilai Barlett Test 

of Sphericity adalah 0,000 yang berarti pada penelitian ini 

ada korelasi yang sangat signifikan antar variabel dan hasil 

perhitungan KMO sebesar 0,544 termasuk kategori 

miserable sehingga valid untuk dilakukan pengujian 

selanjutnya. 

Nilai MSA 

Nilai MSA pada uji validitas tahap 2 dapat dilihat pada 

Lampiran 8b Terdapat 5 variabel yang memiliki nilai MSA 

< 0,5, yaitu variabel b2 dengan nilai MSA 0.496, variabel 

b7 dengan nilai MSA 0.472, variabel d1 dengan nilai MSA 

0.449, variabel d3 dengan nilai MSA 0.451, variabel d4 

dengan nilai MSA 0.484. Sehingga variabel d1 harus 

dikeluarkan untuk kemudian dilakukan pengujian validitas 

kembali tanpa variabel d1.  

T 

A 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .558 
Approx. Chi-Square 371.749 
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H 

A 

P 

3 

Bartlett's Test of Sphericity 
df 136 

Sig. .000 

 
Keterangan:  

Hasil diatas menunjukkan signifikan pada nilai Barlett Test 

of Sphericity adalah 0,000 yang berarti pada penelitian ini 

ada korelasi yang sangat signifikan antar variabel dan hasil 

perhitungan KMO sebesar 0,558 termasuk kategori 

miserable sehingga valid untuk dilakukan pengujian 

selanjutnya.  

Nilai MSA 

Nilai MSA pada uji validitas tahap 3 dapat dilihat pada 

Lampiran 8c Terdapat 4 variabel yang memiliki nilai MSA 

< 0,5, yaitu variabel b2 dengan nilai MSA 0.485, variabel 

b4 dengan nilai MSA 0.485, variabel b7 dengan nilai MSA 

0.469, variabel d3 dengan nilai MSA 0.359. Sehingga 

variabel d3 harus dikeluarkan untuk kemudian dilakukan 

pengujian validitas kembali tanpa variabel d3.  

T 

A 

H 

A 

P 

4 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .598 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 327.423 

df 120 

Sig. .000 

 
Keterangan:  

Hasil diatas menunjukkan signifikan pada nilai Barlett Test 

of Sphericity adalah 0,000 yang berarti pada penelitian ini 

ada korelasi yang sangat signifikan antar variabel dan hasil 

perhitungan KMO sebesar 0,598 termasuk kategori 
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miserable sehingga valid untuk dilakukan pengujian 

selanjutnya. 

Nilai MSA 

Nilai MSA pada uji validitas tahap 4 dapat dilihat pada 

Lampiran 8d Terdapat 3 variabel yang memiliki nilai MSA 

< 0,5, yaitu variabel b4 dengan nilai MSA 0.497, variabel 

b7 dengan nilai MSA 0.465, variabel c4 dengan nilai MSA 

0.463. Sehingga variabel c4 harus dikeluarkan untuk 

kemudian dilakukan pengujian validitas kembali tanpa 

variabel c4.  

T 

A 

H 

A 

P 

5 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .607 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 302.048 

df 105 

Sig. .000 

 
Keterangan:  

Hasil diatas menunjukkan signifikan pada nilai Barlett Test 

of Sphericity adalah 0,000 yang berarti pada penelitian ini 

ada korelasi yang sangat signifikan antar variabel dan hasil 

perhitungan KMO sebesar 0,607 termasuk kategori 

mediacore sehingga valid untuk dilakukan pengujian 

selanjutnya. 

Nilai MSA 

Nilai MSA pada uji validitas tahap 5 dapat dilihat pada 

Lampiran 8e Terdapat 2 variabel yang memiliki nilai MSA 

< 0,5, yaitu variabel b4 dengan nilai MSA 0.483, variabel 

b7 dengan nilai MSA 0.467. Sehingga variabel b7 harus 

dikeluarkan untuk kemudian dilakukan pengujian validitas 

kembali tanpa variabel b7.  
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T 

A 

H 

A 

P 

6 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .614 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 282.423 

df 91 

Sig. .000 

 
Keterangan:  

Hasil diatas menunjukkan signifikan pada nilai Barlett Test 

of Sphericity adalah 0,000 yang berarti pada penelitian ini 

ada korelasi yang sangat signifikan antar variabel dan hasil 

perhitungan KMO sebesar 0,614 termasuk kategori 

mediacore sehingga valid untuk dilakukan pengujian 

selanjutnya. 

Nilai MSA 

Nilai MSA pada uji validitas tahap 6 dapat dilihat pada 

Lampiran 8f Terdapat 1 variabel yang memiliki nilai MSA 

< 0,5, yaitu variabel b4 dengan nilai MSA 0.489. Sehingga 

variabel b4 harus dikeluarkan untuk kemudian dilakukan 

pengujian validitas kembali tanpa variabel b4.  

T 

A 

H 

A 

P 

7 

 
 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .628 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 251.811 

df 78 

Sig. .000 

 
Keterangan:  
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Hasil diatas menunjukkan signifikan pada nilai Barlett Test 

of Sphericity adalah 0,000 yang berarti pada penelitian ini 

ada korelasi yang sangat signifikan antar variabel dan hasil 

perhitungan KMO sebesar 0,628 termasuk kategori 

mediacore sehingga valid untuk dilakukan pengujian 

selanjutnya. 

Nilai MSA 

Nilai MSA pada uji validitas tahap 7 dapat dilihat pada 

Lampiran 8g. Seluruh variabel telah memiliki nilai MSA 

>0,5.   

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

4.3.3 Ekstraksi faktor 

Pada tahap ini, akan dilakukan proses inti dari analisis 

faktor, yaitu melakukan ekstraksi terhadap sekumpulan variabel 

yang memiliki nilai MSA >0,5, sehingga terbentuk satu atau lebih 

faktor. Metode yang digunakan untuk maksud ini adalah Principal 

Component Analysis dan rotasi faktor dengan metode Varimax 

(bagian dari orthogonal).  

Tabel 4. 14  Tabel Total Variance Explained dengan 

Eigenvalue ≥ 1 

Component 
Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 2.873 22.100 22.100 

2 1.878 14.447 36.546 

3 1.443 11.101 47.647 

4 1.217 9.359 57.006 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 
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Terlihat pada tabel diatas diperoleh 4 faktor yang memiliki 

eigenvalue lebih besar dari 1. Keempat faktor tersebut menjelaskan 

57,006% total varian variabel yang mempengaruhi.  

4.3.4 Matriks rotasi faktor 

Pada rotasi faktor, matrik faktor ditransformasikan ke 

dalam matrik yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah 

diinterpretasikan. Dalam analisis ini rotasi faktor dilakukan dengan 

metode rotasi varimax. Pada matriks dibawah ini disajikan nilai 

komponen masing-masing variabel (faktor loading) dan 

komunalitasnya. Faktor loading adalah angka yang menunjukkan 

besarnya korelasi antara suatu variabel dengan faktor yang 

terbentuk. Sedangkan komunalitas adalah total variance yang 

dijelakan oleh faktor yang diekstrak.   

Tabel 4. 15 Matriks Rotasi Faktor 

Kode 
Component 

Komunalitas 
1 2 3 4 

 (a2) -0.130 0.014 0.759 0.034 0.595 

 (a3) -0.126 -0.216 0.501 -0.023 0.314 

 (a4) 0.616 -0.011 0.100 0.132 0.407 

 (b1) 0.711 0.078 -0.179 -0.281 0.623 

 (b2) -0.048 0.195 0.663 0.303 0.572 

 (b3) -0.148 0.252 0.159 0.778 0.716 

 (b5) -0.168 0.814 0.174 -0.092 0.729 

 (b6) 0.166 0.189 0.548 -0.326 0.469 

 (c1) 0.744 0.073 -0.303 -0.092 0.659 

 (c2) -0.043 0.736 0.018 0.044 0.546 

 (c3) -0.393 0.362 0.295 -0.483 0.605 

 (d2) 0.663 -0.345 0.029 0.010 0.559 

 (d4) 0.145 0.675 -0.182 0.323 0.615 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 



94 
 

94 
 

Dari tabel diatas dapat terlihat masing-masing nilai 

loading factor yakni nilai besarnya variabel terhadap faktor satu, 

dua, tiga, dan empat. Penentuan variabel mana masuk faktor mana 

didapatkan dengan melihat nilai faktor loading yang paling besar.   

Tabel 4. 16  Hasil rotated factor 

Nama Faktor Kode Nama Variabel 

Faktor 1 

A4 Public space 

B1 Pencahayaan 

C1 Terawat 

D2 Aksesibilitas 

Faktor 2 
B5 Keterbukaan visual 

D4 Heterogenitas 

Faktor 3 

A2 Paguyuban 

A3 Kesadaran ruang 

B2 Kerapatan tanaman 

B6 Pengawasan penduduk 

Faktor 4 
B3 Letak rumah 

C3 Terkontrol  

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

Dari tabel rotasi faktor diatas dapat terlihat beberapa hal 

berikut, yakni: 

 Seluruh faktor defensible space (territoriality, natural 

surveillance, image, dan milieu) dianggap memiliki 

pengaruh oleh responden terhadap tingkat kriminalitas di 

Kecamatan Kamal. 

 Variabel dari faktor territoriality yang memiliki pengaruh 

terhadap tingkat kriminalitas di Kecamatan Kamal menurut 

persepsi masyarakat adalah variabel public space, 

paguyuban, dan kesadaran ruang. 

 Variabel dari faktor natural surveillance yang memiliki 

pengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Kecamatan Kamal 

menurut persepsi masyarakat adalah pencahayaan, 
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keterbukaan visual, kerapatan tanaman, pengawasan 

penduduk, dan letak rumah.  

 Variabel dari faktor image yang memiliki pengaruh terhadap 

tingkat kriminalitas di Kecamatan Kamal menurut persepsi 

masyarakat adalah terawat dan terkontrol. 

 Variabel dari faktor milieu yang memiliki pengaruh 

terhadap tingkat kriminalitas di Kecamatan Kamal menurut 

persepsi masyarakat adalah aksesibilitas dan heterogenitas.  

Dari hasil sasaran 2 dapat disimpulkan bahwa keempat 

faktor defensible space memiliki pengaruh terhadap tingkat 

kriminalitas di Kecamatan Kamal. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Jacobs (1961 dalam Jegede, Ibem, dan Oluwalayo 

(2019)) bahwa keamanan dalam lingkungan perumahan dapat 

maksimal bila elemen desain dan perencanaan tertentu seperti 

territoriality, natural surveillance, images, dan milieu adalah 

bagian utuh dari perencanaan dan desain tersebut dan digunakan 

oleh penduduk dan ruang-ruang di sekitar mereka.  

A. Territoriality 

Territoriality mengacu pada sikap untuk 

mempertahankan wilayah. Para penduduk merasakan 

keterpaduan dan keakraban yang kuat dan bersatu dalam 

orientasi mereka sendiri untuk melindungi wilayah mereka. 

Melindungi wilayah kepemilikan sendiri dan memiliki rasa 

hormat dan segan terhadap wilayah lain merupakan sifat alami 

manusia. Batas-batas yang jelas antara ruang publik dan non 

publik dapat dicapai dengan menggunakan unsur-unsur fisik 

dan non fisik sehingga dengan adanya territoriality ini maka 

jika terdapat adanya pendatang baru, akan mudah dikenali.  

Berdasarkan hasil analisis faktor yang didapatkan dari 

persepsi penduduk bahwa faktor territoriality yang 

berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Kecamatan 

Kamal adalah  public space, paguyuban, dan kesadaran ruang. 

Public space dalam penelitian ini mengacu pada ruang dan 

fasilitas publik. Ruang dan fasilitas publik yang dapat diakses 

dengan mudah dan murah terbukti dapat mengurangi tindak 
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kriminalitas sebesar 30 persen , dan hal ini terbukti dari apa 

yang terjadi di Santa Cruz (kompas.com, 2013). Selain itu 

ditambah pendapat seorang Pengamat Perkotaan, Yayaz 

Supriatna, masih dalam media yang sama bahwa menambah 

satu ruang publik sama artinya mencegah satu tindakan 

kriminalitas.  

Di kecamatan Kamal keberadaan ruang dan fasilitas 

publik dapat mendukung kegiatan-kegiatan bersama 

penduduk (paguyuban) seperti perayaan hari-hari besar 

agama, hari besar nasional, dimana penduduk bertemu dan 

berinteraksi langsung dengan sesama penduduk lain dari desa 

yang sama sehingga kemampuan penduduk untuk mengenal 

kawasan dan penduduk lainnya dapat terus bertambah. 

Apabila ada orang asing atau pendatang tentu akan lebih 

mudah dikenali. Bentuk-bentuk ruang dan fasilitas publik 

yang ada di Kecamatan Kamal kebanyakan berupa balai desa, 

masjid, dan lapangan yang biasa digunakan sebagai tempat 

bermain atau olahraga mulai dari anak-anak, remaja hingga 

dewasa. Sedangkan ruang dan fasilitas publik yang berada di 

sekitar permukiman berupa jalan-jalan utama dan beberapa 

jalan lokal, sebab tidak semua jalan dapat dilewati dengan 

‘mudah’. Hal ini karena mayoritas penduduk akan langsung 

mengenali orang-orang asing yang masuk wilayah mereka. 

Bahkan di beberapa tempat terdapat tulisan atau papan 

pemberitahuan seperti “pengendara harap turun, disini banyak 

anak kecilm” sehingga tidak semua pengendara yang tidak 

memiliki kepentingan khusus dapat lewat dengan bebas. 

 

B. Natural Surveillance 

 Natural surveillance mengacu pada kemampuan 

penduduk untuk mengawasi dan mengamati secara sambil lalu 

maupun terus menerus, lingkungan umum terutama yang 

dapat diakses oleh publik yang berada di wilayah territorial 

mereka. Prinsip dasar dari natural surveillance adalah 

memberikan pelaku kejahatan perasaan tidak ingin diamati. 
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Penempatan “eye on street” yang benar dapat meningkatkan 

resiko terlihat yang dirasakan pelanggar apabila melakukan 

aksinya. Jadi pada dasarnya prinsip ini adalah tidak menjaga 

pelaku untuk keluar melainkan untuk menjaga agar pelaku 

tetap dibawah pengawasan. Pengawasan alami dapat dicapai 

dengan sejumlah cara seperti memperbanyak bukaan, cahaya 

dan menghapus hambatan yang dapat ditempatkan untuk 

meningkatkan garis pandang dari dalam bangunan.  

Berdasarkan hasil analisis faktor elemen pendukung 

natural surveillance di wilayah studi berupa pencahayaan, 

keterbukaan visual, kerapatan tanaman, pengawasan 

penduduk, dan letak rumah. Tingkat pencahayaan di wilayah 

studi mayoritas cukup terang untuk wilayah yang dekat 

dengan kawasan permukiman sedangkan jalan-jalan utama 

yang sekitarnya berupa sawah, ladang, dan lapangan kosong 

berada di kategori remang-remang.  

Pengawasan penduduk berupa patroli dan siskamling 

sepertinya hadir sebagai sistem pengawasan utama kawasan 

permukiman di Kecamatan Kamal. Meski jadwal rutin 

siskamling biasanya hanya dilakukan oleh beberapa 

perumahan dan perkampungan, namun perumahan dan 

perkampungan lain biasanya dijaga dengan sistem informal 

tanpa perjanjian dan jadwal tertentu yang disepakati sehingga 

ada kemungkinan ada beberapa malam yang tidak dijaga dan 

diawasi secara aktif melalui kegiatan ini.  

Sedangkan kerapatan tanaman, keterbukaan visual, dan 

letak rumah merupakan elemen penting yang memiliki tujuan 

yang sama yakni menempatkan pelaku dibawah pengawasan 

pemilik wilayah. Ketiga hal ini akan sangat berpengaruh 

dalam proses pengawasan karena hampir seluruh kawasan 

permukiman di Kecamatan Kamal tidak memiliki CCTV dan 

CCTV ini biasanya terbatas hanya pada gedung atau bangunan 

khusus dan hany digunakan untuk mengawasi wilayahnya 

sendiri.   
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C. Image 

Image merupakan tampilan dari lingkungan perumahan 

yang dapat menggambarkan tentang kondisi dari suatu 

lingkungan. Tampilan yang berkesan terisolasi, rusak, dan 

tidak terpelihara membuat area tersebut rawan akan perilaku 

kriminaltis. Tampilan yang berkesan terawat/terpelihara dan 

dikontrol dengan baik akan tercipta image yang positif 

sehingga pelaku kriminal berpikir ulang melakukan tindak 

kriminal di lingkungan tersebut.  

Berdasarkan persepsi penduduk Kecamatan Kamal 

tampilan yang terkesan terawat dan terkontrol mampu 

mengurangi tindak kejahatan di wilayah tersebut. Terawat 

yang dimaksud adalah kesan dari suatu rumah yang 

didalamnya terdapat penghuni dan dirawat serta dijaga dengan 

baik. Hal ini terbukti dengan meningkatnya tindak kejahatan 

di salah satu perumahan di Kecamatan Kamal yakni Telang 

Indah ketika mayoritas penghuninya sedang mudik atau 

pulang kampung. Sedangkan kesan terkontrol dapat 

diidentifikasi dengan adanya portal atau pintu gerbang sebagai 

akses keluar masuk orang asing. Di Kecamatan Kamal, 

kawasan permukiman yang memiliki portal yang aktif di 

kontrol biasanya hanya kawasan perumahan sedangkan 

perkampungan biasanya dijaga secara tidak langsung dengan 

adanya penduduk setempat yang cangkruk dilokasi strategis 

(persimpangan antara jalan utama dan jalan lokal) dan vital 

(poskamling dan balai desa) sebagai akses keluar masuk 

wilayah perkampungan.   

 

D. Milieu 

Milieu adalah faktor lain yang ada dan terjadi di sekitar 

lingkungan kita yang berhubungan dengan faktor keamanan 

dari kriminalitas. Dalam hal ini elemen milieu di Kecamatan 

Kamal dipengaruhi oleh heterogenitas dan aksesibilitas. 

Faktor heterogenitas dapat dilihat dari komposisi jumlah 

penduduk berdasarkan agama, etnis, dan status kependudukan 
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(pendatang dan penduduk asli). Sedangkan aksesibilitas 

berpengaruh pada jumlah rute atau akses yang dapat dilewati 

untuk keluar masuk wilayah desa. Beberapa desa terutama 

desa yang memiliki portal sebagai akses pembatas keluar 

masuk wilayah yang minim, mengendalikan secara alami 

potensi lalu lalang publik atau orang asing. Akses atau jalan 

lokal di desa-desa di Kecamatan Kamal biasanya cukup 

sempit dan beberapa terdapat peraturan tidak tertulis untuk 

mengendarai kendaraan dengan kecepatan tertentu. Hal ini 

tentu dapat meningkatkan pengendalian akses yang lebih 

tinggi dan meminimalisir motif orang asing untuk lewat 

dengan alasan jalan alternatif karena beberapa kampung dan 

perumahan memiliki jalan yang buntu.  

4.4 Mengidentifikasi perwujudan faktor-faktor ruang yang 

dapat bertahan (defensible space) terhadap kriminalitas 

di Kecamatan Kamal. 

Berdasarkan hasil kegiatan sasaran satu didapatkan bahwa 

terdapat tiga klaster desa berdasarkan tingkat keamanannya. Dari 

analisis klaster tersebut juga dapat terlihat bahwa perbandingan 

rata-rata variabel antara klaster desa dengan tingkat keamanan 

yang sangat aman (klaster 1) dengan klaster desa yang tidak aman 

(klaster 3) memiliki perbedaan yang cukup besar. Untuk itu dalam 

penelitian ini dilakukan observasi dan wawancara untuk 

mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana ruang di Kecamatan 

Kamal khususnya di desa yang memiliki keamanan yang sangat 

baik mampu bertahan dari kriminalitas. Agar dapat dijadikan acuan 

dan perbandingan dalam mempelajari ruang yang dapat bertahan 

di Kecamatan Kamal maka dalam sasaran ini akan menggunakan 

tiga sampel desa dari klaster 1 (sangat aman) yakni Desa Kamal, 

klaster 2 (cukup aman) yakni Desa Gili Anyar, dan klaster 3 (tidak 

aman) yakni Desa Telang.  

Objek yang dinilai sebagai perbandingan adalah kondisi 

empiris dari faktor defensible space yang telah diidentifikasi 

sebelumnya berdasarkan persepsi penduduk lokal pada sasaran 



100 
 

100 
 

dua. Deskripsi kondisi empiris dibawah ini didapatkan dari hasil 

observasi dan wawancara terhadap perangkat desa dari masing-

masing desa. Wawancara dan observasi pada penelitian ini 

seluruhnya dilakukan pada Bulan Mei dan Juni 2020.   

4.4.1 Territoriality 

Territoriality memiliki tujuan untuk mempertegas batas 

wilayah kepemilikan perorangan dan bersama. Batas-batas ini, 

seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, dapat 

berupa fisik dan non fisik yang pada akhirnya penduduk dapat 

mengenali dengan baik orang asing dan penduduk setempat.   

Public Space yang berada di Desa Kamal dan Desa Gili 

Anyar berupa balai desa, masjid, dan lapangan olahraga. Di 

tempat-tempat tersebut biasanya masyarakat melakukan 

kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak penduduk mulai 

dari kegiatan formal atau resmi seperti rapat desa sampai 

kegiatan informal atau santai seperti olahraga dan perayaan 

hari-hari besar (hari kemerdekaan, maulid nabi, rokat tase’, dan 

sebagainya). Adanya ruang publik yang aktif digunakan untuk 

kegiatan bersama penduduk desa-desa tersebut berdampak pada 

peningkatan kualitas dan kuantitas penduduk untuk saling 

mengenal satu sama lain. Hal ini penting khususnya bagi Desa 

Kamal dan Desa Gili Anyar yang mayoritas permukiman di 

desa tersebut tidak menggunakan pembatas fisik seperti pagar 

sebagai pelindung dari kriminalitas sehingga dengan kuatnya 

hubungan interaksi sosial antar penduduknya, mereka dapat 

saling mengenal baik penduduk secara personal maupun 

kawasan yang berada di desa tersebut.  Hal ini terbukti dari 

pernyataan perangkat desa terkait bahwa di Desa Kamal dan 

Desa Gili Anyar mayoritas penduduknya saling kenal dan hafal 

terutama jika masih dalam satu dusun atau kampung.  

Pada Desa Telang balai desa biasanya hanya digunakan 

untuk kegiatan resmi seperti rapat desa dan kegiatan kampus 

sedangkan kegiatan bersama penduduk biasanya diadakan per 

RT atau sebatas lingkup perumahan terdekat. Di Desa Telang 
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interaksi sosial penduduknya dianggap sebatas pada saling 

mengenal orang-orang dalam perumahan yang sama dan kurang 

berinteraksi dengan orang-orang dari perumahan luar. Beberapa 

juga bekerja pulang pergi Surabaya-Kamal atau Sidoarjo-

Kamal sehingga seringnya tidak semua masyarakat perumahan 

mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan hari besar seperti hari 

kemerdekaan dan maulid nabi yang merupakan satu-satunya 

kegiatan bersama di Desa ini. Menurut perangkat desa 

kedekatan sosial mayoritas penduduk di Desa Telang dalam 

mengenal kawasan sudah cukup baik hanya saja terbatas pada 

lingkungan perumahan saja, selain karena lebih banyak 

penduduk pendatang yang bekerja sebagai PNS dan beberapa 

pulang pergi surabaya-kamal juga karena wilayah ini memiliki 

kampus negeri yakni UTM (Universitas Trunojoyo Madura) 

sehingga jika ada orang asing penduduk tidak terlalu peka dan 

akan mengganggap orang-orang tersebut kerabat dari tetangga 

mereka atau mahasiswa yang kos di wilayah tersebut. Hal inilah 

yang menjadi salah satu faktor tingginya kriminalitas di Desa 

Telang dibandingkan desa-desa yang lain.  
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Tabel 4. 17 Faktor Territoriality di Kecamatan Kamal 

Faktor 

Territoriality 
Desa Kamal (Sangat Aman) 

Desa Gili Anyar (Cukup 

Aman) 
Desa Telang (Tidak Aman) 

Public Spacce Terdapat balai desa yang dapat 

diakses oleh penduduk terutama 

jika kegiatan tersebut berkaitan 

dengan kegiatan bersama 

penduduk dengan mudah dan 

gratis. Selain itu juga masjid 

yang biasanya digunakan untuk 

acara keagamaan.  

Di Desa Gili Anyar terdapat 

balai desa, masjid untuk acara 

keagamaan dan lapangan 

olahraga yang aktif digunakan 

untuk kegiatan bersama 

penduduk setempat. Untuk 

menggunakannya juga tidak 

perlu ijin khusus dan tidak ada 

biaya yang harus dibayarkan.   

Desa Telang memiliki balai 

desa yang seringnya digunakan 

untuk kegiatan mahasiswa 

disekitar, sedangkan 

penduduknya biasanya 

melakukan senam satu atau dua 

kali dalam sebulan. Untuk 

menggunakan balai tersebut 

perlu ijin ke perangkat desa. 

Selain itu juga beberapa masjid 

digunakan untuk kegiatan hari 

besar tertentu seperti isra’ 

mi’raj dan maulid nabi. 

Paguyuban Kegiatan bersama yang rutin 

dilakukan di Desa Kamal adalah 

arisan PKK per RT, RW dan 

Desa, pengajian, rokat tase’, 

maulid nabi, dan agustusan.  

Beberapa kegiatan paguyuban 

yang rutin dilakukan di desa ini 

adalah arisan PKK sebulan 

sekali, isra’ mi’raj, imtihanan, 

Kegiatan bersama di Desa ini 

mayoritas dilakukan dalam 

lingkup RT seperti arisan, isra’ 

mi’raj, agustusan, dan senam 

lansia.   
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Faktor 

Territoriality 
Desa Kamal (Sangat Aman) 

Desa Gili Anyar (Cukup 

Aman) 
Desa Telang (Tidak Aman) 

agustusan, dan kegiatan 

olahraga bersama.  

Kesadaran 

Ruang  

Penduduk Desa Kamal saling 

mengenal dengan baik dan 

beberapa cukup hafal baik antar 

penduduk maupun dalam 

mengenali kawasan tersebut. 

Penduduk Desa Gili Anyar 

memiliki kedekatan sosial yang 

cukup tinggi hal ini terbukti dari 

hasil wawancara terhadap 

perangkat desa bahwa 

penduduknya saling kenal dan 

hafal satu sama lain terutama 

jika masih dalam satu dusun 

yang sama karena masih dalam 

satu keluarga besar. 

Meski penduduk Desa Telang 

mayoritas tinggal di Perumahan 

hal ini tidak menutup 

kemungkinan untuk mereka 

saling mengenal kawasan dan 

penduduk disekitar. Yang 

membedakan hanya pada 

lingkupnya yang terbatas saling 

mengenal dalam lingkup RT 

atau RW saja karena 

penduduknya lebih sering 

berkegiatan per RT dan RW 

bukan Desa.  

Sumber: Observasi dan Wawancara, 2020 
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4.4.2 Natural Surveillance 

Natural surveillance bertujuan untuk menjaga agar pelaku 

tetap dibawah pengawasan. Pengawasan alami dapat dicapai 

dengan sejumlah cara seperti memperbanyak bukaan, cahaya dan 

menghapus hambatan yang dapat ditempatkan untuk 

meningkatkan garis pandang dari dalam bangunan. Berdasarkan 

hasil analisis faktor di sasaran 2, Natural surveillance di 

Kecamatan Kamal dipengaruhi oleh pencahayaan, keterbukaan 

visual, kerapatan tanaman, pengawasan penduduk, dan letak 

rumah.  

Berdasarkan tingkat pencahayaan di ketiga desa 

berdasarkan hasil observasi maka tingkat pencahayaan paling 

tinggi berada di kawasan perumahan, sedangkan di jalan raya, jalan 

lokal yang sekitarnya jarang terdapat rumah atau rumah-rumah 

yang berjauhan memiliki kualitas penerangan yang kurang dan 

cenderung remang-remang. Pencahayaan di jalan-jalan utama 

berasal dari dana desa sedangkan untuk wilayah permukiman 

berasal dari swadaya masyarakat sehingga beberapa permukiman 

memiliki penerangan yang berada di kategori sangat terang, cukup 

terang, dan kurang terang. Berikut gambar tingkat pencahayaan 

pada malam hari di ketiga desa.  

  
Gambar 4. 8 Pencahayaan di Desa Kamal 

Sumber: Observasi, 2020 
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Gambar 4. 9 Pencahayaan di Desa Telang 

Sumber: Observasi, 2020 

  
Gambar 4. 10 Pencahayaan di Desa Gili Anyar 

Sumber: Observasi, 2020 

Letak rumah dan pengawasan penduduk Desa Telang 

memiliki karakteristik yang paling berbeda dibanding Desa Kamal 

dan Gili Anyar. Mayoritas di Desa Telang rumah-rumah dibangun 

saling berhadap-hadapan dan mereka juga memiliki jadwal rutin 

ronda yang dilakukan setiap malam. Sedangkan Desa Gili Anyar 

dan Desa Kamal tidak memiliki jadwal rutin ronda dan posisi 

rumah cenderung tersebar dan mengikuti jalan.  
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Gambar 4. 11 Sebaran Letak Rumah di Desa Gili Anyar 

Sumber: ArcGIS, 2020 

 
Gambar 4. 12 Sebaran Letak Rumah di Desa Telang 

Sumber: ArcGIS, 2020 
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Gambar 4. 13  Sebaran Letak Rumah di Desa Kamal 

Sumber: ArcGIS, 2020 

Sementara jika dilihat dari keterjangkauan penglihatan dari 

bangunan rumah yang menghadap ke jalan rumah-rumah di Desa 

Telang cenderung ditutupi oleh pohon-pohon atau pagar yang 

tinggi juga tirai-tirai yang digunakan bahkan di siang hari. Hal ini 

menyebabkan koneksi visual menjadi terbatas sehingga 

mengurangi kemampuan penduduk untuk bisa saling mengawasi. 

Hal ini berbeda dengan permukiman di Desa Kamal dan Desa Gili 

Anyar, yang minim tanaman hias dan pepohononan (yang rimbun 

dan tingginya hingga menghalangi koneksi visual dari dalam 

rumah ke luar) di depan rumah, memiliki koneksi visual untuk 

mengawasi lingkungan sekitar lebih leluasa karena tidak banyak 

pohon-pohon besar yang menghalangi antara rumah dan jalan.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penduduk di 

Desa Telang banyak menjadikan tanaman dan pohon-pohon besar 

seperti pohon mangga sebagai penghias rumah sedangkan di Desa 

Gili Anyar dan Desa Kamal penduduknya justru tidak banyak 

menanam tanaman sebagai penghias rumah karena dianggap akan 
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menjadi sumber datangnya ulat atau hewan-hewan liar. Berikut 

adalah gambar hasil observasi pengawasan alami dari sudut 

pandang keterjangkauan penglihatan di Desa Telang, Kamal, dan 

Gili Anyar.  

  

Gambar 4. 14 Keterbukaan visual permukiman di Desa Gili Anyar 

Sumber: Observasi, 2020 
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Gambar 4. 15 Keterbukaan visual permukiman di Desa Telang 

Sumber: Observasi, 2020 

 
Gambar 4. 16 Keterbukaan visual permukiman di Desa Kamal 

Sumber: Observasi, 2020 
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-Halaman ini sengaja dikosongkan- 
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Tabel 4. 18 Faktor Natural Surveillance di Kecamatan Kamal 

Faktor 

Natural 

Surveillance 

Desa Kamal (Sangat Aman) 
Desa Gili Anyar (Cukup 

Aman) 

Desa Telang (Tidak 

Aman) 

Pencahayaan Tingkat pencahayaan di 

lingkungan perumahan cukup 

dan remang-remang di beberapa 

tempat. 

Karena jarak antar rumah yang 

cukup jauh maka kualitas 

penerangan di kawasan 

permukiman di Desa ini berada 

di kategori remang-remang. 

Di kawasan permukiman 

atau perumahan desa ini 

memiliki penerangan yang 

cukup dan remang-remang 

di beberapa tempat. 

Keterbukaan 

visual 

Tidak semua posisi rumah 

menghadap jalan sehingga 

beberapa rumah tidak memiliki 

koneksi visual yang cukup 

sedangkan rumah yang 

menghadap jalan memiliki 

koneksi visual yang sangat cukup 

karena tidak ada penghalang 

disekitar rumah.  

Desa ini memiliki kondisi 

visual seperti di Desa Kamal 

dengan beberapa rumah yang 

menghadap jalan memiliki 

koneksi visual yang cukup 

sedangkan yang tidak 

menghadap jalan juga memiliki 

koneksi visual namun tidak 

sebesar yang menghadap jalan. 

Di desa ini meski banyak 

rumah menghadap jalan 

namun koneksi visualnya 

dirasa kurang karena ada 

penghalang seperti tanaman 

dan pepohonan rimbun serta 

tirai jendela yang tertutup 

pada siang dan malam hari 

yang sengaja diciptakan 

untuk memperkuat privasi 

sehingga menghalangi 

pemandangan ke luar.  
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Faktor 

Natural 

Surveillance 

Desa Kamal (Sangat Aman) 
Desa Gili Anyar (Cukup 

Aman) 

Desa Telang (Tidak 

Aman) 

Kerapatan 

Tanaman 

Sangat jarang terdapat 

pepohonan yang lebat hingga 

menutupi penglihatan penduduk 

dari dalam rumah atau bangunan 

ke area sekitar rumah. 

Kerapatan tanaman di desa ini 

dibandingkan dengan dua desa 

lainnya merupakan yang paling 

tinggi karena rumah-rumah 

menjadikan pepohonan sebagai 

batas teritori mereka namun 

rimbun dan tinggi tanaman 

yang ada di sekitar rumah tidak 

sampai menghalangi 

pemandangan atau kemampuan 

penduduk untuk melihat dan 

mengawasi area sekitar. 

Beberapa kawasan 

permukiman memiliki 

tanaman atau pohon-pohon 

lebat yang tingginya sama 

dengan pagar sehingga 

menghalangi pandangan dari 

dalam rumah ke area sekitar 

namun memberi rasa aman 

bagi penghuninya. Selain itu 

terdapat tirai yang tertutup 

siang dan malam di banyak 

perumahan, kecuali di 

Perumahan Trunojoyo 

Telang hampir tidak 

ditemukan sama sekali 

pepohonan atau tanaman di 

area sekitar permukiman 

karena rata-rata rumah ini 
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Faktor 

Natural 

Surveillance 

Desa Kamal (Sangat Aman) 
Desa Gili Anyar (Cukup 

Aman) 

Desa Telang (Tidak 

Aman) 

digunakan sebagai kos-

kosan.   

Pengawasan 

penduduk 

Tidak terdapat kegiatan 

siskamling rutin di Desa Kamal 

dan sepenuhnya masyarakat 

melakukan pengawasan secara 

mandiri. 

Hanya di kawasan perumahan 

yang memiliki sistem 

penjagaan ronda dan untuk 

kampung tidak rutin namun 

biasanya warga merasa lebih 

aman saat ada anak-anak muda 

penduduk asli cangkruk di 

tempat-tempat akses keluar 

masuk kampung 

Terdapat kegiatan 

siskamling khususnya di 

penjagaan portal-portal 

namun meski telah ada 

jadwal terkadang penjagaan 

portal diserahkan pada 

penduduk yang rumahnya 

lebih dekat dengan portal.   

Letak Rumah Posisi rumah-rumah di Desa 

Kamal dibangun mengikuti jalan 

lingkungan atau jalan utama dan 

terus tumbuh dari yang paling 

dekat dengan jalan hingga paling 

jauh dengan jalan secara tidak 

merata sehingga ada beberapa 

Letak rumah di Desa Gili 

Anyar cenderung menyebar 

dan banyak berpusat di sekitar 

jalan lingkungan namun tidak 

semua rumah di pinggir jalan 

menghadap jalan. 

Hampir semua rumah di 

Desa Telang menghadap ke 

jalan secara langsung karena 

masing-masing rumah 

terhubung langsung dengan 

jalan-jalan lingkungan yang 
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Faktor 

Natural 

Surveillance 

Desa Kamal (Sangat Aman) 
Desa Gili Anyar (Cukup 

Aman) 

Desa Telang (Tidak 

Aman) 

rumah yang saling menghadap 

dan saling membelakangi dengan 

tidak merata.  

cukup lebar dan bebas 

dilalui.  

Sumber: Observasi dan Wawancara, 2020
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4.4.3 Image 

Image memiliki peranan penting untuk memunculkan 

kesan ruang yang baik, terawat, terjaga, dan terkontrol sehingga 

tidak menimbulkan kesan ruang yang rentan terhadap kejahatan. 

Berdasarkan hasil analisis faktor, image yang memiliki pengaruh 

pada tingkat kriminalitas di Kecamatan Kamal adalah terkontrol 

dan terawat. Adanya portal pada setiap akses gang atau jalan lokal 

menuju kawasan permukiman menjadi salah satu indikator bahwa 

permukiman tersebut memiliki kontrol terhadap lalu lalang orang 

masuk dan keluar. Dari ketiga desa hanya Desa Gili Anyar yang 

sama sekali tidak memiliki portal bahkan di kawasan perumahan 

formalnya yakni di Perum Gili Anyar 2000, pertandaan yang 

digunakan adalah berupa paving yang membedakan wilayah 

teritorinya dengan kampung disekitarnya sedangkan di Desa 

Kamal yang memiliki portal adalah Kampung yang berada tepat di 

pinggir pelabuhan dan di Desa Telang hampir seluruh permukiman 

memiliki portal yang ditutup dan dibuka dengan jam-jam tertentu. 

Mayoritas portal di Desa Telang ditutup jam 10 malam dan dibuka 

jam 6 pagi.  

   
Gambar 4. 17  (dari kiri ke kanan) Portal di Perumahan Puri 

Telang Indah, Telang Indah, dan Kampung Kejawan. 

Sumber: Observasi, 2020
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Kesan terawat adalah kesan hunian yang terawat, terjaga, 

dan layak huni. Dari seluruh kampung dan perumahan yang penulis 

datangi, menurut penulis di ketiga desa hampir seluruhnya 

memiliki kesan terawat tersebut, kecuali di beberapa rumah atau 

bangunan di sekitar pelabuhan Kamal yang terlihat tidak 

berpenghuni dan beberapa bangunan di pinggir jalan di Desa 

Telang berupa rumah, ruko, dan toko terbengkalai di sepanjang 

jalan Raya Telang sebelum Puri Telang Indah hingga pertigaan 

Universitas Trunojoyo Madura.  

  
(a)    (b) 

  
(c)     (d) 

Gambar. Gedung atau bangunan yang tidak terawat di Desa 

Kamal (a) dan Desa Telang (b), (c), (d) 

Sumber: Observasi, 2020
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Tabel 4. 19 Faktor Image di Kecamatan Kamal 

Faktor Image 
Desa Kamal (Sangat 

Aman) 

Desa Gili Anyar (Cukup 

Aman) 

Desa Telang (Tidak 

Aman) 

Terkontrol Hanya satu kampung yang 

memiliki portal dan portal 

tersebut tidak pernah ditutup 

atau dibuka selain jika ada 

kepentingan warga seperti 

hajatan. 

Tidak ada satupun 

perumahan atau 

perkampungan yang 

memiliki portal. 

Hampir seluruh perumahan 

memiliki portal yang dibuka 

dan ditutup pada jam-jam 

tertentu dan beberapa 

diawasi oleh penduduk.  

Terawat Kesan terawat (terpelihara, 

terjaga, dan layak huni) di 

Desa Kamal sangat terlihat 

jelas  

Kesan terawat (terpelihara, 

terjaga, dan layak huni) di 

Desa Gili Anyar sangat 

terlihat jelas 

Terdapat kesan tidak terawat 

(terpelihara, terjaga, dan 

layak huni) di beberapa titik 

di Desa Telang terutama saat 

musim mudik, libur 

sekolah/kuliah, dan tanggal 

merah. Beberapa tempat 

seperti tidak ada orang atau 

penghuni.  

Sumber: Observasi dan Wawancara, 2020
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-Halaman ini Sengaja di Kosongkan- 
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4.4.4 Milieu 

Konsep defensible space pada umumnya memiliki tujuan 

agar penduduk atau penghuni suatu lingkungan dapat mengawasi 

dan mengontrol area di sekitar tempat tinggalnya. Dalam hal ini 

penulis mengacu pada referensi Sudiadi (2003) bahwa konsep ini 

dapat dioperasionalkan dalam bentuk fisik dan non fisik (sosial). 

Milieu adalah lingkungan lain yang berada di sekitar lingkungan 

kita yang berhubungan dengan faktor keamanan dari kriminalitas, 

seperti kedekatan antara lingkungan dengan area kantor polisi dan 

jalan raya dan lingkungan sosial seperti perkumpulan orang-orang 

asing yang individualis dan tidak saling mengenal secara 

emosional, untuk itu lingkungan sosial ini dinilai dengan 

keberadaan heterogenitas di masing-masing desa.  

Berdasarkan persepsi penduduk milieu yang memiliki 

pengaruh pada tingkat kriminalitas di Kecamatan Kamal adalah 

aksesibilitas dan heterogenitas. Dari ketiga desa, Desa Telang 

memiliki aksesibilitas yang paling banyak dan bahkan setiap jalan 

menuju permukiman, khususnya di Perumahan Telang Indah, 

Perumahan Trunojoyo Telang, dan sekitarnya. Tempat-tempat 

tersebut memiliki akses keluar masuk dari perumahan ke jalan 

utama dengan bebas dan cukup luas. Sedangkan di Desa Kamal dan 

Gili Anyar, akses ini terbatas selain karena lebarnya yang cukup 

sempit  beberapa jalan juga sengaja dibentuk  jalan buntu sehingga 

tidak bisa menjadi akses keluar masuk orang asing dan jalan yang 

sempit tidak memungkinkan mobil atau kendaraan yang lebih 

besar lewat serta jumlah kendaraan yang bisa lewat juga jadi 

terbatas. 
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Gambar 4. 18 Aksesibilitas di Desa Kamal 

Sumber: ArcGIS, 2020 
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Gambar 4. 19 Kondisi Jalan Lingkungan di Desa Kamal 

Sumber: Observasi, 2020 

 
Gambar 4. 20  Aksesibilitas di Desa Telang 

Sumber: ArcGIS, 2020 
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Gambar 4. 21 Kondisi Jalan Lingkungan di Desa Telang 

Sumber: Observasi, 2020 
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Gambar 4. 22 Aksesibilitas di Desa Gili Anyar 

Sumber: ArcGIS, 2020 
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Gambar 4. 23 Kondisi Jalan Lingkungan di Desa Gili Anyar 

Sumber: Observasi, 2020 

Heterogenitas penduduk didapat dari dua sumber yakni 

wawancara dengan perangkat desa dan BPS. Berdasarkan data BPS 

dapat diketahui jumlah penduduk berdasarkan agama di  

Kecamatan Kamal mayoritas adalah islam. Di Desa Telang 

terdapat 4 orang beragama katolik dan 34 orang beragama 

protestan sedangkan yang lainnya adalah islam. Di Desa Gili Anyar 

hanya terdapat 2 orang protestan  dan lainnya adalah islam, 

sedangkan di Desa Kamal terdapat 8 orang katolik dan 33 orang 

protestan dan sisanya adalah islam. Dari jumlah penduduk 

berdasarkan agama yang dianut ini terlihat bahwa mayoritas lebih 

dari 90% jumlah penduduk merupakan muslim. 

Status kependuduk seperti pendatang dan penduduk asli 

didapat dari hasil wawancara dengan sekretaris desa, di Desa 
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Kamal dan Gili Anyar diketahui dominasi asal dan etnis 

penduduknya adalah Madura beberapa jawa namun jumlahnya 

sangat sedikit. Sedangkan di Desa Telang untuk penduduk yang 

tinggal di Perkampungan mayoritasnya orang asli Madura 

sedangkan yang tinggal di Perumahan rata-rata merupakan 

pendatang dari Jawa, Sumatera, dan lain-lain. Selain itu dengan 

keberadaan pusat pendidikan Kecamatan Kamal yang berada di 

Desa Telang, seperti UTM (Universitas Trunojoyo Madura), 

SMPN 2 Kamal, SMKN Kamal, SDN Telang Indah, dan beberapa 

lembaga belajar disekitarnya, menyebabkan banyak mahasiswa 

dan pelajar yang juga menjadi penduduk pendatang sebagai 

penghuni kos di sekitar Jalan Raya Trunojoyo Telang.  
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-Halaman ini sengaja dikosongkan- 
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Tabel 4. 20 Faktor Milieu di Kecamatan Kamal 

Faktor 

Milieu 

Desa Kamal (Sangat 

Aman) 

Desa Gili Anyar (Cukup 

Aman) 

Desa Telang (Tidak 

Aman) 

Aksesibilitas Di Desa Kamal dengan 

kepadatan rumah yang 

cukup tinggi memiliki 

kondisi jalan yang sempit 

dan ujung jalannya terdapat 

banyak gang buntu. Selain 

itu akses menuju jalan raya 

hanya bisa dilalui oleh satu 

atau dua sepeda motor dan 

harus turun atau dengan 

kecepatan tertentu. 

Di Desa Gili anyar jalan 

berpaving hanya terdapat di 

Perumahan saja, yang 

lainnya berupa tanah dengan 

lebar yang cukup untuk satu 

atau dua mobil namun meski 

begitu jalan-jalan 

lingkungan tersebut jika 

berbelok atau masuk lebih 

dalam dari jalan raya hanya 

akan berupa gang kecil yang 

sempit dan tidak bebas untuk 

keluar masuk di jalan 

tersebut. 

Di Desa Telang jalan 

lingkungan saling terhubung 

hingga ke desa lain dan 

perumahan lain namun 

beberapa jalan dikendalikan 

oleh portal. Jalan buntu 

hanya ditemukan di 

Perumahan Puri Telang 

Indah karena tidak terlalu 

luas dan dikelilingi oleh 

sawah.  

Heterogenitas Desa Kamal terdiri dari 

penduduk beragama islam, 

protestan dan katolik dengan 

mayoritas muslim. 

Desa Gili Anyar terdiri dari 

penduduk beragama 

mayoritas islam dan 

beberapa protestan. 

Desa Telang terdiri dari 

penduduk beragama islam, 

protestan dan Katolik 

dengan mayoritas islam. 
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Faktor 

Milieu 

Desa Kamal (Sangat 

Aman) 

Desa Gili Anyar (Cukup 

Aman) 

Desa Telang (Tidak 

Aman) 

Sedangkan berdasarkan 

etnis didominasi oleh 

penduduk asli Madura dan 

beberapa berasal dari Jawa 

karena bekerja atau 

menikah. 

Sedangkan etnis penduduk 

mayoritas adalah asli 

Madura dan masih berasal 

dari satu keturunan 

(keluarga besar) yang sama.  

Sedangkan etnis penduduk 

berasal dari berbagai daerah 

di Indonesia karena 

kedekatan dengan pusat 

pendidikan, yakni etnis 

Madura, Jawa, Sumatera, 

dan lain-lain terutama 

mahasiswa dan pekerja.   

Sumber: Observasi dan Wawancara, 2020
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4.5 Temuan Studi 

Dari hasil studi ini ditemukan bahwa pertama, Desa Telang 

dengan letak rumah yang berbentuk grid (saling berhadapan) dan 

didominasi oleh perumahan yang teratur baik bentuk dan posisi 

serta segi pengamanan seperti ronda dan portal penjagaan justru 

memiliki tingkat kriminalitas yang paling tinggi, sedangkan Desa 

Gili Anyar dan Kamal yang didominasi rumah dengan bentuk linier 

(mengikuti jalan) dan cenderung tersebar secara tidak merata dan 

tidak memiliki jadwal rutin ronda ataupun penjagaan, memiliki 

tingkat kriminalitas yang cenderung rendah dan masuk pada klaster 

aman. Berdasarkan hasil temuan peneliti dari observasi dan 

wawancara faktor terbesar yang menarik pelaku untuk melakukan 

kriminalitas di Desa Telang adalah heterogenitas penduduk yang 

tinggi. Kebanyakan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa 

Telang terutama di perumahan adalah orang-orang dengan 

penghasilan menengah dan menengah atas dan bukan penduduk 

asli sehingga pada periode waktu tertentu seperti saat musim 

liburan atau libur nasional rumah-rumah akan menjadi sepi dan 

memberi kesan tidak ada penghuni dan minim pengawasan 

sehingga memberi kesempatan terjadinya kriminalitas. Selain itu 

pendapatan rata-rata masyarakat Telang yang berkecukupan 

(mayoritas bekerja tetap seperti PNS dan pegawai swasta serta 

pengusaha) jika dibandingkan desa-desa lain mempengaruhi 

keputusan pelaku memilih lokasi. Dan bila dibandingkan dengan 

situasi dan kondisi desa-desa lain yang mayoritas dihuni penduduk 

asli sehingga penduduk di desa tersebut memiliki ikatan 

kekerabatan yang lebih erat. Hal ini terlihat dari kebiasaan 

penduduk yang biasanya berpamitan pada tetangga jika ingin 

meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Sehingga rumah-rumah ditinggalkan dengan pengawasan dari 

orang yang dikenal. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudiadi 

(2003) bahwa pengawasan dari orang-orang yang dikenal baik itu 

satpam ataupun tetangga berpengaruh dalam meningkatkan 
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pengaruh faktor natural surveeillance dalam hal pengawasan dan 

territoriality dalam hal pengenalan kawasan dalam mengurangi 

tingkat kriminalitas.  

Kedua, dilihat dari tingkat aksesibilitasnya. Desa Telang 

memiliki tingkat aksesibilitas yang terbatas dibandingkan desa 

lain. Hal ini terlihat dari keberadaan portal yang cukup banyak dan 

ditemukan di hampir setiap gang perumahan yang menghubungkan 

perumahan dengan jalan utama (arteri ataupun kolektor), 

sedangkan di  desa lain, yakni Desa Gili Anyar dan Desa Kamal 

yang didominasi perkampungan tidak memiliki portal yang 

berfungsi sebagai kontrol akses menuju perkampungan.  Namun, 

Desa Telang memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan desa lain. Hal ini karena rute dan jalan lokal 

yang berada di Desa Telang (dapat dilihat di peta aksesibilitas di 

sub bab 4.4) memiliki bentuk yang lebih sederhana dibandingkan 

dengan Desa Gili Anyar dan Desa Kamal. Selain itu meski terdapat 

portal di Desa Telang, terkadang portal-portal tersebut dapat 

dengan mudah dilewati karena tidak ada penjagaan dari penduduk 

secara langsung sehingga dibanding menghalangi atau mencegah 

kriminalitas hal ini justru tidak berfungsi karena jalan-jalan lokal 

di Desa Telang saling terhubung terutama ke jalan-jalan besar 

sehingga memudahkan pelaku untuk kabur jika ketahuan atau 

selesai melakukan tindakan kriminal.  Sedangkan di Desa Kamal 

dan Gili Anyar jika terdapat pelaku kriminal yang terjebak atau 

ketahuan akan sulit bagi pelaku mencari jalan keluar karena rata-

rata jalan-jalan lokal di desa-desa tersebut merupakan jalan buntu 

dan sempit. Hal ini sejalan dengan pendapat Warwick (2020), 

Jegede (2018) dan Sudiadi (2003) bahwa keempat faktor 

deffensible space harus berjalan secara beraturan dan bersamaan 

mulai dari territoriality, natural surveillance, kemudian image dan 

milieu dimana untuk mencapai manfaat maksimal dari milieu 
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(dalam hal ini yakni aksesibilitas), maka ketiga faktor sebelumnya 

harus telah terpenuhi lebih dulu (Sudiadi, 2003).  

Sehingga dari kedua hasil temuan diatas, didapatkan bahwa 

terdapat Desa Telang yang melakukan intervensi keamanan seperti 

portal dan kegiatan ronda justru memiliki tingkat kriminalitas yang 

lebih tinggi. Hal ini karena dari hasil observasi dan analisis 

didapatkan bahwa penyebab utama tingginya kriminalitas di Desa 

Telang tidak hanya dari faktor fisik namun non fisik seperti 

heterogenitas penduduk baik dari segi ekonomi dan sosial budaya. 

Dalam hal ekonomi Desa Telang merupakan yang paling tinggi 

pendapatannya karena kebanyakan penduduk merupakan 

pendatang yang telah memiliki pemasukan tetap dan hanya 

bertempat tinggal sementara di Desa Telang (mahasiswa, dosen, 

pengusaha, dan lain-lain) namun dalam hal sosial budaya desa lain, 

yakni Desa Gili Anyar dan Desa Kamal, penduduknya memiliki 

gotong royong dan kekerabatan yang lebih tinggi bila 

dibandingkan Desa Telang. Hal ini dapat menjadi modal sosial 

yang menjadi pola pertahanan masyarakat khususnya dalam 

mencegah kriminalitas (Gantini, 2014).   
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BAB 5BAB V 

KESIMPULAN  

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian ini, yang berjudul “Perwujudan faktor ruang 

yang dapat bertahan terhadap kriminalitas di Kecamatan Kamal”, 

menunjukkan bahwa:  

Berdasarkan hasil sasaran satu, Kecamatan Kamal memiliki 

tiga klaster wilayah berdasarkan tingkat keamanannya, yakni: 

 Desa Aman yakni Desa Tajungan, Desa Kamal, dan Desa 

Tanjung Jati dengan rata-rata selang harian terjadinya 

kejahatan adalah 365 hari per 1 kejadian  

 Desa Cukup Aman yakni Desa Banyu Ajuh, Desa Gili 

Anyar, dan Desa Kebun dengan rata-rata selang harian 

terjadinya kejahatan adalah 142 hari per 1 kejadian 

 Desa Tidak Aman yakni Desa Telang, Desa Pendabah, Desa 

Gili Barat, dan Desa Gili Timur dengan rata-rata selang 

harian terjadinya kejahatan adalah 65 hari per 1 kejadian 

Dari hasil analisis faktor, menunjukkan bahwa keempat 

faktor defensible space berpengaruh pada tingkat kriminalitas di 

Kecamatan Kamal.  

 Faktor territoriality (berfungsinya public space, aktifnya 

paguyuban warga, dan tingginya kesadaran ruang) dimana 

ketiga variabel tersebut berkontribusi dalam meningkatkan 

rasa kepemilikan warga sehingga menguatkan rasa 

kepemilikan mereka dan memudahkan satu sama lain saling 

mengenali jika ada orang asing memasuki teritori mereka 

dan mengurangi potensi terjadinya tindak kriminalitas yang 

dilakukan oleh orang luar. 

 Faktor natural surveillance (pencahayaan yang baik, 

keterbukaan visual yang tidak terhalang tanaman ataupun 
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tirai-tirai jendela, tanaman yang tinggi dan kerapatannya 

tidak menghalangi pemilik rumah untuk mengawasi 

lingkungan sekitar, pengawasan penduduk secara alami, dan 

letak rumah yang saling berdekatan) berkontribusi paling 

tinggi dari hasil observasi dan wawancara, sebab orang asing 

akan semakin merasa tidak nyaman dan benar-benar asing 

ketika memasuki kawasan yang penduduknya dengan 

mudah mengawasi gerak-gerik mereka sehingga mampu 

menciptakan suasana dan kondisi yang tidak nyaman kepada 

pelaku kriminal untuk melakukan kejahatan di sekitar 

mereka.   

 Faktor image (kesan terawat dan terhuni) memiliki 

kontribusi dalam mengurangi tindak kejahatan di 

Kecamatan Kamal karena tidak ada yang mengawasi dan 

terkesan tidak terjaga sehingga menciptakan peluang atau 

kesempatan terjadinya kriminalitas. 

 Faktor milieu (heterogenitas dan aksesibilitas) berpengaruh 

dalam mengurangi tingkat kriminalitas di lokasi studi karena 

tingginya heterogenitas terutama dari segi ekonomi akan 

berpeluang menimbulkan kecemburuan sosial yang 

berpengaruh dalam terjadinya kriminalitas.  

Dari hasil penelitian ini, juga ditemukan bahwa pola 

penyediaan rumah berpola grid atau linier memiliki peluang 

terjadinya kriminalitas yang berbeda. Di Kecamatan Kamal khusus 

di Desa Telang yang rata-rata berpola grid dengan tingkat 

aksesibilitas yang terbatas karena memiliki portal di setiap rute 

menuju kawasan dan berportal, memiliki peluang terjadinya 

tingkat kriminalitas lebih tinggi dibandingkan desa lain yang 

rumah-rumah penduduknya rata-rata berpola linier (mengikuti 

jalan) dan cenderung tersebar serta aksesibilitas yang lebih 

kompleks karena ketersediaan jalur alternatif yang cukup banyak 

dan tidak berportal.  
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5.2 Rekomendasi  

Melihat hasil analisis dan kesimpulan penulis 

merekomendasikan: 

1. Memperkuat fasilitas-fasilitas yang telah ada dan 

meningkatkan fungsi fasilitas publik, seperti balai desa dan 

masjid, sebagaimana seharusnya terutama untuk tujuan 

meningkatkan rasa saling peduli dan kesadaran ruang 

penduduknya.  

2. Agar Kecamatan Kamal memperkuat penguatan sosial 

sebagai ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh penduduk 

Kecamatan Kamal. Hal ini karena dari hasil observasi dan 

wawancara penulis mendapatkan bahwa penduduk di 

Kecamatan Kamal tidak terlalu menggantungkan urusan 

keamanan pada kondisi fisik ataupun keberadaan fasilitas 

keamanan kecuali mereka yang bertempat tinggal di 

pinggir jalan baik itu jalan lokal atau lingkungan yang bisa 

dilalui sepeda motor atau mobil dengan bebas. 

Kebanyakan penduduk di perkampungan merasa lebih 

aman saat terdapat bapak-bapak atau anak-anak muda 

yang berkumpul untuk cangkruk, ngopi, atau siskamling di 

kampung atau perumahan.  

3. Melakukan penelitian atau studi lanjutan mengenai 

dampak suatu jenis kriminalitas terhadap ruang-ruang 

yang menjadi pusat aktivitas penduduk.  

4. Melakukan penelitian atau studi lanjutan mengenai 

efektivitas ruang publik yakni masjid dan balai desa 

terhadap tingkat kriminalitas di lokasi studi. 

5. Melakukan pengamatan lanjutan mengenai perubahan pola 

ruang dan distribusi kejadian kriminal di lokasi studi 

6. Menyusun konsep penataan ruang (terutama permukiman) 

yang berbasis pencegahan kriminalitas berdasarkan 

kondisi sosial budaya masyarakat di Kabupaten 

Bangkalan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Kuisioner 

Nama Responden: 

Usia Responden:  

Lama Tinggal:  

Desa : 

Tanggal :  _______, __/__/20__ 

 

Lokasi: Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan 

Kriteria Responden:  

1. Responden telah bertempat tinggal di Desa tersebut 

setidaknya selama satu tahun berturut-turut. 

 

No. Variabel Pertanyaan 

S

T

S 

T

S 
N S 

S

S 

1 2 3 4 5 

1 Pembatas 

fisik 

Apakah keberadaan pagar rumah, portal 

blok/sektor, ataupun benteng kompleks 

perumahan berpengaruh dalam mengurangi 

resiko terjadinya tindak kejahatan di sekitar 

anda? 

     

2 Paguyuban Apakah adanya kegiatan bersama 

penduduk seperti arisan, ibadah, karang 

taruna dll berpengaruh dalam mengurangi 

     

Petunjuk Pengisian: 

Beri tanda centang (√) pada pilihan jawaban yang menurut anda mendekati 

kebenaran sesuai fakta lapangan. 

STS  = Sangat Tidak Setuju, bobot nilai 1 

TS  = Tidak Setuju, bobot nilai 2 

N  = Netral, bobot nilai 3 

S  = Setuju, bobot nilai 4 

SS  = Sangat Setuju, bobot nilai 5 
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No. Variabel Pertanyaan 

S

T

S 

T

S 
N S 

S

S 

1 2 3 4 5 

resiko terjadinya tindak kejahatan di sekitar 

anda? 

3 Kesadaran 

ruang 

Apakah kemampuan penduduk dalam 

mengenali kawasan, masyarakat, dan 

kegiatan yang ada disekitarnya 

berpengaruh dalam mengurangi resiko 

terjadinya tindak kejahatan di sekitar anda? 

     

4 Public 

space 

Apakah adanya orang lain di tempat umum 

(masjid, halaman, taman dll) berpengaruh 

dalam mengurangi resiko terjadinya tindak 

kejahatan di sekitar anda? 

     

5 Pencahaya

an 

Apakah adanya penerangan yang 

memungkinkan untuk melihat jelas objek 

tanpa upaya besar berpengaruh dalam 

mengurangi resiko terjadinya tindak 

kejahatan di sekitar anda? 

     

6 Kerapatan 

tanaman 

Apakah jarak antar tanaman, dan ketinggian 

tanaman yang berada di sekitar rumah dan 

tempat-tempat umum seperti taman dan 

parkiran berpengaruh dalam mengurangi 

resiko terjadinya tindak kejahatan di sekitar 

anda? 

     

7 Letak 

rumah 

Apakah letak rumah yang saling 

berhadapan memungkinkan untuk saling 

mengawasi sehingga berpengaruh dalam 

mengurangi resiko terjadinya tindak 

kejahatan di sekitar anda? 

     

8 Alat 

keamanan 

elektronik 

Apakah keberadaan CCTV, alat 

komunikasi dengan pihak keamanan, dll 

berpengaruh dalam mengurangi resiko 

terjadinya tindak kejahatan di sekitar anda? 

     

9 Keterbuka

an visual 

Apakah keberadaan tiang, pagar, dll yang 

dapat menghalangi penglihatan untuk 

mengawasi ruang sekitar dan akses masuk 
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No. Variabel Pertanyaan 

S

T

S 

T

S 
N S 

S

S 

1 2 3 4 5 

berpengaruh terhadap resiko terjadinya 

tindak kejahatan di sekitar anda? 

10 Pengawasa

n oleh 

penduduk 

Apakah kegiatan penjagaan keamanan 

seperti siskamling, ronda, dll berpengaruh 

dalam mengurangi resiko terjadinya tindak 

kejahatan di sekitar anda? 

     

11 Interaksi  Apakah hubungan sosial antar indiviu, 

individu-kelompok, dan antar kelompok 

yang dekat dan erat berpengaruh dalam 

mengurangi resiko terjadinya tindak 

kejahatan di sekitar anda? 

     

12 Terawat Apakah lingkungan yang terpelihara, 

terjaga, dan layak huni berpengaruh dalam 

mengurangi resiko terjadinya tindak 

kejahatan di sekitar anda? 

     

13 Keramaian Apakah jalan-jalan besar atau utama yang 

berada di sekitar tempat tinggal anda 

berpengaruh dalam mengurangi resiko 

terjadinya tindak kejahatan di sekitar anda? 

     

14 Terkontrol Apakah keberadaan portal, satu pintu 

keluar-masuk dengan penjagaan satpam 

berpengaruh dalam mengurangi resiko 

terjadinya tindak kejahatan di sekitar anda? 

     

15 Kegiatan 

komersial 

Apakah keberadaan kegiatan perdagangan 

dan jasa disekitar atau didalam permukiman 

berpengaruh dalam mengurangi resiko 

terjadinya tindak kejahatan di sekitar anda? 

     

16 Fasilitas 

keamanan 

Apakah kedekatan permukiman dengan 

kantor polisi atau pos keamanan 

berpengaruh dalam mengurangi resiko 

terjadinya tindak kejahatan di sekitar anda? 

     

17 Aksesibili

tas 

Apakah keberadaan aksesibilitas atau lebih 

dari satu jalan dari suatu kawasan atau zona 

menuju jalan utama atau jalan besar 
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No. Variabel Pertanyaan 

S

T

S 

T

S 
N S 

S

S 

1 2 3 4 5 

berpengaruh dalam mengurangi resiko 

terjadinya tindak kejahatan di sekitar anda? 

18 Pendatang Apakah adanya alur khusus bagi pendatang 

seperti sistem wajib lapor, dll berpengaruh 

dalam mengurangi resiko terjadinya tindak 

kejahatan di sekitar anda? 

     

19 Heterogeni

tas 

Apakah keanekaragaman penduduk baik 

struktural (ekonomi) maupun kultural 

(agama, suku, ras) berpengaruh dalam 

mengurangi resiko terjadinya tindak 

kejahatan di sekitar anda? 
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Lampiran 2. Kuisioner Wawancara  

Nama Responden: 

Jabatan:  

Desa: 

Jumlah dusun/kampung: 

Tanggal wawancara:  _______, __/__/2020 

Durasi:  Jam Mulai: ___ : ___ 

 Jam Selesai: ___ : ___ 
 

No. Variabel Pertanyaan  Catatan 

1.  Public space  Jenis public space  

Bentuk Public Space (tempat/area 

yang dapat digunakan untuk kegiatan 

umum warga sekitar tanpa ijin 

khusus): 

a. Taman     b. Halaman      c. Lain-

lain: ……………………… 

 Aktivitas seperti apa yang ada di 

lokasi tersebut  

 Siapa saja yang boleh 

menggunakannya  

 

2.  Pencahayaan  Jumlah penerangan/ alat penerangan 

jalan 

 Kualitas Pencahayaan:  

a. Terang     b. Remang-remang     c. 

Tidak ada/sangat sedikit 

 

3.  Paguyuban Jenis-jenis kegiatan bersama yang ada 

di kawasan tersebut. Bentuk kegiatan 

paguyuban: 

a. Arisan      b. Pengajian      c. 

Peringatan hari besar agama/ nasional    

d. Kegiatan olah raga bersama     e. 

Rekreasi      f. Lain-lain: 

…………………….. 
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No. Variabel Pertanyaan  Catatan 

4.  Kesadaran 

ruang 

Kemampuan penduduk mengenal 

kawasan dan orang-orang di 

lingkungan sekitarnya.  

1. Apakah satu penduduk saling 

mengenal dan menghafal penduduk 

yang lain dalam satu desa?  

a. Ya, kenal dan hafal     b. Kenal, 

tidak hafal      c. Tidak kenal dan tidak 

hafal 

 

5.  Pengawasan 

penduduk 

Frekuensi ronda/siskamling  

…….. kali/ (hari/minggu) 
 

6.  Terkontrol  Jumlah pintu akses menuju setiap 

kampung/RW/dusun di desa: …… 
 

7.  Heterogenita

s 

Penduduk berdasarkan etnis (Madura, 

Jawa, Tionghoa, dll) 
 

8.  Pembatas 

Fisik 

Bentuk pembatas fisik:  

a. Pagar batu/ semen (tembok)       b. 

Pagar teralis      c. Pagar kayu      d. 

Pohon     e. Semak-semak/ tanaman 

hias      f. Lain-lain: 

……………………… 

 

9.  Letak Rumah a. Saling berhadapan     

b. Melingkar    c. Tersebar    

d. Lain-lain:………………......... 

 

10.  Alat 

Kemanan  

a. CCTV      b. Telepon       

c. Lain-lain:…………………….. 
 

11.  Keramaian Tingkat Keramaian: 

a. sangat – cukup – tidak  
 

12.  Fasilitas 

Keamanan 

Jenis fasilitas keamanan di desa anda 

dan sekitar: 

a. Pos polisi      b. Poskamling      c. 

Lain-lain:……….. 

 

13.  Pendatang a. ada alur khusus (wajib lapor) 

b. tidak ada 
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Lampiran 3. Lembar Observasi 

No. Variabel Observasi Hasil Observasi 

1 Terawat Dokumentasi Kondisi lingkungan 

perumahan/permukiman 

2 Aksesibilitas Jumlah rute 

untuk 

mengakses 

kawasan 

tersebut 

Peta rute untuk 

mengakses kawasan 

tersebut dan kedekatan 

dengan jalan-jalan 

utama 

3 Keterbukaan 

visual 

Dokumentasi a. Dapat melihat dg 

jelas orang yang lewat 

disekitar lingkungan 

tempat tinggal  

b. Tidak Dapat melihat 

dg jelas orang yang 

lewat disekitar 

lingkungan tempat 

tinggal  

4 Heterogenitas BPS Data jumlah penduduk 

berdasarkan agama 

5 Kerapatan 

Tanaman 

Dokumentasi Kerapatan tanaman di 

sekitar rumah 

6 Letak Rumah Peta Peta letak rumah di 

masing-masing desa 

7 Terkontrol Dokumentasi Portal/ akses keluar 

masuk kawasan 

8 Pembatas 

Fisik 

Dokumentasi Jenis pembatas fisik 

9 Kegiatan 

Komersial 

Dokumentasi Pasar dan pusat 

pertokoan 

10 Fasilitas 

Keamanan 

Dokumentasi Pos polisi atau 

poskamling 
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-Halaman ini sengaja dikosongkan- 
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Lampiran 4. Foto Saat Pembagian Kuisioner 
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-Halaman ini sengaja dikosongkan- 
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Lampiran 5. Rekap Hasil Kuisioner 

Lampiran 5a. Kuisioner tertutup (sasaran 2) 

 

No. 

Respo

nden

a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4

1 4 5 5 2 3 4 5 3 5 5 4 1 3 5 1 3 1 4 3

2 5 4 5 3 4 4 5 4 5 5 4 2 4 4 1 3 1 3 3

3 4 5 5 2 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 2 3 1 3 3

4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 3 2 3 5 2 3 2 3 3

5 3 5 5 2 3 4 5 5 4 5 4 2 3 5 1 3 1 4 3

6 3 5 5 2 5 2 4 3 5 5 2 3 3 5 2 3 1 4 3

7 3 4 4 2 5 2 4 4 5 5 3 3 3 5 2 4 1 4 3

8 3 5 5 4 4 2 3 4 5 5 3 3 2 4 2 4 1 3 3

9 4 3 4 3 5 3 4 5 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3

10 5 4 5 4 4 3 3 5 3 3 4 5 3 5 2 5 2 5 3

11 5 4 5 3 5 2 4 5 5 3 5 3 3 4 2 4 2 3 3

12 5 4 5 3 5 2 4 5 4 5 5 4 2 4 2 5 2 3 3

13 5 3 4 3 4 3 5 5 4 5 5 4 3 5 2 5 2 5 3

14 4 3 5 2 5 3 5 4 4 4 5 3 4 5 3 5 1 5 3

15 5 4 4 2 5 2 5 5 5 4 5 3 3 4 2 5 1 4 3

16 5 4 4 3 5 3 4 5 5 5 4 5 3 5 2 4 2 3 3

17 5 4 5 3 5 2 4 5 3 5 4 5 4 4 1 4 3 5 3

18 5 4 5 2 5 3 4 4 3 5 5 5 2 4 1 3 3 4 3

19 5 3 5 2 5 3 4 5 3 5 5 3 1 4 1 4 2 3 3

20 5 4 5 2 3 4 5 5 3 4 5 3 2 4 2 5 1 4 3

21 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 1 4 3 4 2

22 4 4 4 3 4 2 4 5 3 5 5 5 3 4 3 5 3 4 3

23 5 5 5 2 3 4 1 5 1 5 5 1 1 5 1 5 3 5 1

24 5 4 5 2 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 2 5 2 5 2

25 4 4 5 3 5 3 3 5 4 5 4 3 4 5 1 2 1 5 1

26 5 3 5 4 5 2 4 5 2 5 5 4 4 4 3 5 3 5 3

27 4 4 5 4 5 2 5 4 2 5 5 4 4 3 3 2 3 3 3

28 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4 2 4 5 3 4 3 4 3

29 5 3 4 4 5 3 5 4 4 4 5 3 4 4 1 4 3 4 3

30 3 5 5 4 5 2 4 4 3 5 5 4 4 5 2 5 3 5 3
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No. 

Responden a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4

31 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3

32 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 2 3 2 4 2 5 4

33 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 1 4 2 4 4

34 3 3 4 4 5 2 3 5 3 5 5 4 3 5 3 5 3 5 4

35 5 3 3 3 4 3 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 3

36 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 2 3 2 4 2 5 4

37 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 1 4 2 4 4

38 4 3 3 4 5 2 4 5 3 4 5 4 3 5 1 5 3 5 4

39 5 4 4 3 3 3 5 5 5 4 5 3 3 5 2 4 1 4 3

40 5 3 4 3 3 2 4 5 5 5 4 3 5 5 2 4 1 4 3

41 5 5 5 3 3 3 5 3 4 5 4 3 3 5 2 4 3 3 3

42 4 4 5 3 4 3 4 3 5 5 5 3 3 3 2 4 2 3 3

43 5 5 4 2 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 1 4 4

44 4 5 5 2 4 3 5 3 2 4 5 4 3 4 2 4 2 4 2

45 4 5 5 4 3 3 4 3 5 4 4 3 3 5 1 4 1 5 3

46 5 5 4 1 5 4 3 5 5 5 5 5 3 5 2 5 1 4 4

47 4 5 5 1 4 3 5 3 2 4 5 3 3 4 2 4 2 4 2

48 4 4 4 4 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 2 4 1 5 3

49 5 5 4 1 5 3 4 5 5 5 5 3 5 5 1 5 3 4 4

50 4 5 5 1 4 3 5 3 2 4 5 4 3 4 2 4 3 4 2

51 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 2 3 2 4 2 5 4

52 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 2 4 2 4 4

53 4 3 3 4 5 2 4 5 3 4 5 4 3 5 3 5 3 5 4

54 5 4 4 3 3 3 5 5 5 4 5 3 3 5 2 4 1 4 3

55 5 3 4 3 3 2 4 5 5 5 4 3 5 5 2 4 1 4 3

56 5 5 5 1 3 4 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 1 3 5

57 5 5 5 1 3 4 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 1 3 5

58 5 5 5 2 3 4 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 1 3 5

59 5 5 5 2 3 4 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 1 3 5

60 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 1 5 5 3 1 1 5 1
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No. 

Responden a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4

61 5 4 5 4 4 2 4 5 4 5 5 4 3 5 1 4 1 4 2

62 5 4 5 4 5 2 4 5 2 3 5 4 3 4 3 4 1 2 1

63 5 4 5 3 5 2 4 5 3 5 4 5 4 4 1 4 3 5 3

64 5 4 5 4 5 3 4 4 3 5 5 5 2 4 1 3 3 4 3

65 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 2 4 3 4 2

66 4 4 4 3 4 2 4 5 3 5 5 5 3 4 3 5 3 4 3

67 5 4 5 4 5 3 4 4 3 5 5 5 2 4 1 3 3 4 3

68 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 2 4 3 4 2

69 4 4 4 3 4 2 4 5 3 3 5 5 3 4 3 5 3 4 3

70 5 5 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3

71 5 4 4 3 5 3 4 5 5 5 4 5 3 5 2 4 2 3 3

72 5 4 5 3 5 2 4 5 3 5 4 5 4 4 1 4 3 5 3

73 5 4 5 4 5 3 4 4 3 5 5 5 2 4 1 3 3 4 3

74 5 3 5 4 5 3 4 5 3 5 5 3 1 4 1 4 2 3 3

75 5 4 5 4 3 4 5 5 3 4 5 3 2 4 2 5 1 4 3

76 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 2 4 3 4 2

77 4 4 4 3 4 2 4 5 3 5 5 5 3 4 3 5 3 4 3

78 5 5 5 2 3 4 5 5 1 5 5 1 1 5 1 5 3 5 1

79 5 4 5 2 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 2 5 2 5 2

80 3 4 5 3 5 3 4 5 4 5 4 3 4 5 2 2 1 5 1

81 3 4 3 2 4 2 4 5 4 5 5 4 3 5 2 5 1 4 3

82 5 4 4 2 4 2 4 5 4 5 5 4 3 5 1 4 1 4 2

83 3 5 3 2 5 2 4 5 2 5 5 4 3 4 3 4 1 2 1

84 3 5 3 2 5 2 4 5 2 5 5 4 3 4 3 4 1 2 2

85 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 1 2 5 3 1 3 2 1

86 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 2 1 5 3 1 3 1 1

87 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 2 4 4

88 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5

89 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 1 2 5 3 1 3 2 1

90 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 3 5 2 4 5

91 4 5 5 4 3 3 5 3 4 5 5 3 3 5 2 4 3 3 3

92 3 4 5 4 4 3 4 3 5 5 5 3 3 5 2 4 2 3 3

93 3 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 4 4

94 4 3 5 3 4 3 5 3 2 5 5 4 3 4 2 4 2 4 2

95 4 5 5 3 3 3 4 3 5 5 5 3 3 5 1 4 1 5 3

96 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 4 4

97 3 5 5 5 4 3 5 3 2 5 5 4 3 4 2 4 2 4 2

98 3 4 4 4 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 2 4 1 5 3

99 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 3 4 4

100 3 5 5 5 4 3 5 3 2 5 5 4 3 4 2 4 3 4 2
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-Halaman ini sengaja dikosongkan- 
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Lampiran 5b. Scan kuisioner wawancara (sasaran 3) 
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Lampiran 6. Proses Running Analisis Faktor 
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-Halaman ini sengaja dikosongkan- 
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Lampiran 6a. MSA Tahap 1

 

  

a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4

a1 .282
a .329 -.329 .295 .215 -.186 .026 -.329 -.179 .024 -.186 -.014 -.003 .017 .160 .065 -.358 .233 .059

a2 .329 .470
a -.247 .188 .174 -.405 -.035 .060 -.023 -.156 .005 -.154 -.138 -.156 .115 -.043 -.133 .410 .179

a3 -.329 -.247 .509
a -.089 -.064 -.026 .058 .249 .141 -.009 .087 .103 -.077 .011 .177 -.075 .143 -.135 .060

a4 .295 .188 -.089 .423
a .071 -.084 -.074 -.060 -.176 .040 -.155 -.247 .125 -.098 .040 .287 -.349 .064 -.061

b1 .215 .174 -.064 .071 .569
a -.086 .140 -.277 -.018 .012 -.045 -.452 -.140 .031 .154 .188 -.201 .198 .002

b2 -.186 -.405 -.026 -.084 -.086 .515
a -.142 -.158 -.145 -.048 -.194 .274 .125 .071 .035 .150 -.004 -.245 -.186

b3 .026 -.035 .058 -.074 .140 -.142 .562
a .269 .045 .132 -.247 .034 -.321 .078 .021 .081 .110 .104 -.133

b4 -.329 .060 .249 -.060 -.277 -.158 .269 .492
a .059 .029 -.038 .006 -.147 -.151 -.155 -.145 .168 .030 .033

b5 -.179 -.023 .141 -.176 -.018 -.145 .045 .059 .539
a -.031 .161 -.094 -.287 -.387 .074 .211 .398 .109 -.403

b6 .024 -.156 -.009 .040 .012 -.048 .132 .029 -.031 .655
a -.043 -.042 -.059 -.081 .123 .141 -.047 .050 -.103

b7 -.186 .005 .087 -.155 -.045 -.194 -.247 -.038 .161 -.043 .472
a -.079 .104 .011 -.083 -.276 .035 .033 .094

c1 -.014 -.154 .103 -.247 -.452 .274 .034 .006 -.094 -.042 -.079 .614
a -.012 .321 .140 -.287 -.097 -.221 .025

c2 -.003 -.138 -.077 .125 -.140 .125 -.321 -.147 -.287 -.059 .104 -.012 .572
a -.089 -.246 -.010 -.051 -.263 -.137

c3 .017 -.156 .011 -.098 .031 .071 .078 -.151 -.387 -.081 .011 .321 -.089 .514
a .065 -.277 -.045 -.160 .314

c4 .160 .115 .177 .040 .154 .035 .021 -.155 .074 .123 -.083 .140 -.246 .065 .489
a -.023 -.125 .339 .029

d1 .065 -.043 -.075 .287 .188 .150 .081 -.145 .211 .141 -.276 -.287 -.010 -.277 -.023 .453
a .045 -.171 -.573

d2 -.358 -.133 .143 -.349 -.201 -.004 .110 .168 .398 -.047 .035 -.097 -.051 -.045 -.125 .045 .530
a -.110 -.099

d3 .233 .410 -.135 .064 .198 -.245 .104 .030 .109 .050 .033 -.221 -.263 -.160 .339 -.171 -.110 .406
a .069

d4 .059 .179 .060 -.061 .002 -.186 -.133 .033 -.403 -.103 .094 .025 -.137 .314 .029 -.573 -.099 .069 .485
a

Anti-image Matrices

Anti-image 

Correlation

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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Lampiran 6b. MSA Tahap 2 

 

  

a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4

a2 .556
a -.155 .101 .112 -.371 -.046 .189 .038 -.174 .072 -.159 -.145 -.171 .067 -.069 -.017 .363 .169

a3 -.155 .675
a .009 .007 -.094 .070 .158 .089 -.001 .028 .104 -.082 .018 .247 -.057 .028 -.064 .084

a4 .101 .009 .534
a .008 -.031 -.085 .042 -.131 .034 -.107 -.254 .131 -.107 -.007 .282 -.273 -.005 -.083

b1 .112 .007 .008 .642
a -.048 .138 -.223 .021 .007 -.005 -.460 -.143 .028 .124 .178 -.136 .156 -.011

b2 -.371 -.094 -.031 -.048 .496
a -.140 -.236 -.185 -.044 -.237 .276 .127 .075 .067 .165 -.077 -.211 -.178

b3 -.046 .070 -.085 .138 -.140 .546
a .294 .050 .131 -.246 .034 -.321 .077 .017 .080 .128 .101 -.135

b4 .189 .158 .042 -.223 -.236 .294 .508
a ###### .040 -.107 .001 -.156 -.155 -.109 -.132 .057 .117 .055

b5 .038 .089 -.131 .021 -.185 .050 ###### .556
a -.027 .132 -.099 -.292 -.391 .105 .227 .363 .158 -.400

b6 -.174 -.001 .034 .007 -.044 .131 .040 -.027 .649
a -.039 -.041 -.059 -.082 .120 .140 -.041 .046 -.104

b7 .072 .028 -.107 -.005 -.237 -.246 -.107 .132 -.039 .472
a -.083 .105 .015 -.055 -.270 -.035 .080 .107

c1 -.159 .104 -.254 -.460 .276 .034 .001 -.099 -.041 -.083 .603
a -.012 .322 .144 -.287 -.109 -.224 .026

c2 -.145 -.082 .131 -.143 .127 -.321 -.156 -.292 -.059 .105 -.012 .562
a -.089 -.249 -.010 -.055 -.270 -.137

c3 -.171 .018 -.107 .028 .075 .077 -.155 -.391 -.082 .015 .322 -.089 .506
a .064 -.279 -.042 -.169 .313

c4 .067 .247 -.007 .124 .067 .017 -.109 .105 .120 -.055 .144 -.249 .064 .521
a -.034 -.074 .314 .019

d1 -.069 -.057 .282 .178 .165 .080 -.132 .227 .140 -.270 -.287 -.010 -.279 -.034 .449
a .073 -.191 -.579

d2 -.017 .028 -.273 -.136 -.077 .128 .057 .363 -.041 -.035 -.109 -.055 -.042 -.074 .073 .687
a -.029 -.083

d3 .363 -.064 -.005 .156 -.211 .101 .117 .158 .046 .080 -.224 -.270 -.169 .314 -.191 -.029 .451
a .057

d4 .169 .084 -.083 -.011 -.178 -.135 .055 -.400 -.104 .107 .026 -.137 .313 .019 -.579 -.083 .057 .484
a

Anti-image 

Correlation

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Anti-image Matrices
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Lampiran 6c. MSA Tahap 3 

 

  

a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 c1 c2 c3 c4 d2 d3 d4

a2 .544
a -.160 .126 .127 -.365 -.041 .182 .055 -.166 .055 -.187 -.146 -.198 .065 -.012 .357 .159

a3 -.160 .682
a .026 .018 -.086 .075 .152 .105 .008 .013 .091 -.083 .002 .245 .033 -.076 .063

a4 .126 .026 .542
a -.045 -.082 -.112 .083 -.209 -.005 -.033 -.189 .140 -.031 .002 -.307 .052 .103

b1 .127 .018 -.045 .650
a -.080 .126 -.205 -.020 -.018 .045 -.434 -.143 .083 .133 -.152 .197 .115

b2 -.365 -.086 -.082 -.080 .485
a -.156 -.219 -.231 -.069 -.202 .343 .130 .128 .074 -.090 -.186 -.102

b3 -.041 .075 -.112 .126 -.156 .543
a .308 .033 .122 -.234 .060 -.321 .104 .020 .122 .119 -.109

b4 .182 .152 .083 -.205 -.219 .308 .485
a .031 .059 -.149 -.039 -.159 -.201 -.115 .067 .094 -.026

b5 .055 .105 -.209 -.020 -.231 .033 .031 .569
a -.061 .206 -.036 -.298 -.350 .116 .357 .211 -.338

b6 -.166 .008 -.005 -.018 -.069 .122 .059 -.061 .696
a -.001 -.001 -.058 -.045 .126 -.051 .075 -.029

b7 .055 .013 -.033 .045 -.202 -.234 -.149 .206 -.001 .469
a -.174 .106 -.065 -.066 -.016 .031 -.062

c1 -.187 .091 -.189 -.434 .343 .060 -.039 -.036 -.001 -.174 .598
a -.015 .263 .140 -.092 -.296 -.180

c2 -.146 -.083 .140 -.143 .130 -.321 -.159 -.298 -.058 .106 -.015 .534
a -.095 -.249 -.055 -.277 -.175

c3 -.198 .002 -.031 .083 .128 .104 -.201 -.350 -.045 -.065 .263 -.095 .575
a .056 -.023 -.236 .194

c4 .065 .245 .002 .133 .074 .020 -.115 .116 .126 -.066 .140 -.249 .056 .517
a -.071 .314 -.001

d2 -.012 .033 -.307 -.152 -.090 .122 .067 .357 -.051 -.016 -.092 -.055 -.023 -.071 .682
a -.015 -.051

d3 .357 -.076 .052 .197 -.186 .119 .094 .211 .075 .031 -.296 -.277 -.236 .314 -.015 .359
a -.067

d4 .159 .063 .103 .115 -.102 -.109 -.026 -.338 -.029 -.062 -.180 -.175 .194 -.001 -.051 -.067 .589
a

Anti-image 

Correlation

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Anti-image Matrices
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Lampiran 6d. MSA Tahap 4 

 

  

a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 c1 c2 c3 c4 d2 d4

a2 .651
a -.142 .115 .062 -.326 -.090 .159 -.022 -.207 .047 -.091 -.052 -.126 -.053 -.007 .196

a3 -.142 .643
a .030 .033 -.102 .085 .160 .124 .013 .015 .072 -.109 -.017 .285 .031 .058

a4 .115 .030 .536
a -.056 -.074 -.120 .078 -.225 -.009 -.035 -.182 .161 -.020 -.015 -.307 .107

b1 .062 .033 -.056 .699
a -.045 .106 -.229 -.064 -.034 .040 -.401 -.094 .135 .076 -.152 .131

b2 -.326 -.102 -.074 -.045 .544
a -.137 -.206 -.200 -.056 -.200 .306 .084 .088 .142 -.095 -.117

b3 -.090 .085 -.120 .106 -.137 .549
a .301 .008 .114 -.240 .100 -.302 .137 -.018 .125 -.102

b4 .159 .160 .078 -.229 -.206 .301 .497
a .011 .053 -.153 -.012 -.139 -.185 -.153 .069 -.020

b5 -.022 .124 -.225 -.064 -.200 .008 .011 .607
a -.078 .205 .028 -.255 -.316 .054 .369 -.332

b6 -.207 .013 -.009 -.034 -.056 .114 .053 -.078 .687
a -.003 .022 -.039 -.028 .109 -.050 -.024

b7 .047 .015 -.035 .040 -.200 -.240 -.153 .205 -.003 .465
a -.172 .119 -.060 -.080 -.016 -.060

c1 -.091 .072 -.182 -.401 .306 .100 -.012 .028 .022 -.172 .629
a -.106 .208 .257 -.101 -.209

c2 -.052 -.109 .161 -.094 .084 -.302 -.139 -.255 -.039 .119 -.106 .599
a -.172 -.178 -.061 -.202

c3 -.126 -.017 -.020 .135 .088 .137 -.185 -.316 -.028 -.060 .208 -.172 .630
a .141 -.027 .184

c4 -.053 .285 -.015 .076 .142 -.018 -.153 .054 .109 -.080 .257 -.178 .141 .463
a -.070 .022

d2 -.007 .031 -.307 -.152 -.095 .125 .069 .369 -.050 -.016 -.101 -.061 -.027 -.070 .671
a -.052

d4 .196 .058 .107 .131 -.117 -.102 -.020 -.332 -.024 -.060 -.209 -.202 .184 .022 -.052 .557
a

Anti-image 

Correlatio

n

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Anti-image Matrices
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Lampiran 6e. MSA Tahap 5 

 

  

a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 c1 c2 c3 d2 d4

a2 .659
a -.133 .115 .066 -.322 -.091 .153 -.019 -.203 .043 -.080 -.062 -.120 -.011 .198

a3 -.133 .658
a .036 .012 -.150 .094 .215 .113 -.019 .040 -.001 -.062 -.060 .054 .054

a4 .115 .036 .531
a -.055 -.073 -.120 .077 -.224 -.008 -.036 -.184 .160 -.018 -.309 .107

b1 .066 .012 -.055 .685
a -.056 .107 -.220 -.069 -.042 .046 -.436 -.083 .126 -.147 .129

b2 -.322 -.150 -.073 -.056 .555
a -.136 -.189 -.210 -.073 -.191 .282 .112 .069 -.086 -.121

b3 -.091 .094 -.120 .107 -.136 .539
a .301 .009 .116 -.242 .109 -.310 .141 .124 -.101

b4 .153 .215 .077 -.220 -.189 .301 .483
a .020 .070 -.168 .029 -.171 -.167 .059 -.017

b5 -.019 .113 -.224 -.069 -.210 .009 .020 .601
a -.085 .210 .015 -.250 -.328 .374 -.334

b6 -.203 -.019 -.008 -.042 -.073 .116 .070 -.085 .676
a .005 -.006 -.020 -.045 -.043 -.027

b7 .043 .040 -.036 .046 -.191 -.242 -.168 .210 .005 .467
a -.158 .107 -.049 -.021 -.059

c1 -.080 -.001 -.184 -.436 .282 .109 .029 .015 -.006 -.158 .656
a -.064 .179 -.086 -.222

c2 -.062 -.062 .160 -.083 .112 -.310 -.171 -.250 -.020 .107 -.064 .621
a -.151 -.075 -.202

c3 -.120 -.060 -.018 .126 .069 .141 -.167 -.328 -.045 -.049 .179 -.151 .658
a -.017 .183

d2 -.011 .054 -.309 -.147 -.086 .124 .059 .374 -.043 -.021 -.086 -.075 -.017 .674
a -.050

d4 .198 .054 .107 .129 -.121 -.101 -.017 -.334 -.027 -.059 -.222 -.202 .183 -.050 .552
a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Anti-image Matrices

Anti-image 

Correlatio

n
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Lampiran 6f. MSA Tahap 6 

 

  

a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 d2 d4

a2 .658
a -.135 .116 .065 -.320 -.083 .163 -.029 -.203 -.074 -.068 -.118 -.010 .201

a3 -.135 .646
a .037 .010 -.146 .107 .225 .107 -.019 .006 -.066 -.058 .055 .056

a4 .116 .037 .517
a -.053 -.081 -.133 .072 -.222 -.007 -.193 .165 -.020 -.310 .105

b1 .065 .010 -.053 .683
a -.048 .122 -.216 -.080 -.043 -.435 -.088 .129 -.146 .133

b2 -.320 -.146 -.081 -.048 .558
a -.192 -.228 -.177 -.073 .260 .135 .061 -.092 -.135

b3 -.083 .107 -.133 .122 -.192 .562
a .273 .063 .121 .074 -.295 .133 .123 -.119

b4 .163 .225 .072 -.216 -.228 .273 .489
a .057 .072 .003 -.156 -.178 .056 -.027

b5 -.029 .107 -.222 -.080 -.177 .063 .057 .600
a -.088 .050 -.280 -.325 .387 -.329

b6 -.203 -.019 -.007 -.043 -.073 .121 .072 -.088 .666
a -.006 -.021 -.044 -.043 -.026

c1 -.074 .006 -.193 -.435 .260 .074 .003 .050 -.006 .671
a -.048 .174 -.091 -.235

c2 -.068 -.066 .165 -.088 .135 -.295 -.156 -.280 -.021 -.048 .619
a -.147 -.073 -.197

c3 -.118 -.058 -.020 .129 .061 .133 -.178 -.325 -.044 .174 -.147 .658
a -.018 .180

d2 -.010 .055 -.310 -.146 -.092 .123 .056 .387 -.043 -.091 -.073 -.018 .660
a -.052

d4 .201 .056 .105 .133 -.135 -.119 -.027 -.329 -.026 -.235 -.197 .180 -.052 .546
a

Anti-image Matrices

Anti-image 

Correlatio

n

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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Lampiran 6g. MSA Tahap 7 

 

a2 a3 a4 b1 b2 b3 b5 b6 c1 c2 c3 d2 d4

a2 .651
a -.178 .106 .103 -.294 -.134 -.039 -.219 -.075 -.043 -.091 -.019 .208

a3 -.178 .732
a .022 .062 -.099 .049 .097 -.036 .005 -.032 -.019 .043 .064

a4 .106 .022 .509
a -.039 -.067 -.159 -.227 -.013 -.193 .179 -.007 -.315 .107

b1 .103 .062 -.039 .662
a -.103 .193 -.070 -.028 -.445 -.126 .094 -.138 .130

b2 -.294 -.099 -.067 -.103 .631
a -.138 -.169 -.058 .268 .104 .021 -.081 -.146

b3 -.134 .049 -.159 .193 -.138 .571
a .050 .106 .076 -.266 .192 .112 -.116

b5 -.039 .097 -.227 -.070 -.169 .050 .605
a -.093 .050 -.275 -.320 .385 -.328

b6 -.219 -.036 -.013 -.028 -.058 .106 -.093 .675
a -.006 -.009 -.032 -.047 -.024

c1 -.075 .005 -.193 -.445 .268 .076 .050 -.006 .661
a -.048 .177 -.091 -.235

c2 -.043 -.032 .179 -.126 .104 -.266 -.275 -.009 -.048 .635
a -.180 -.066 -.204

c3 -.091 -.019 -.007 .094 .021 .192 -.320 -.032 .177 -.180 .670
a -.009 .178

d2 -.019 .043 -.315 -.138 -.081 .112 .385 -.047 -.091 -.066 -.009 .667
a -.050

d4 .208 .064 .107 .130 -.146 -.116 -.328 -.024 -.235 -.204 .178 -.050 .538
a

Anti-image Matrices

Anti-image 

Correlatio

n

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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-Halaman ini sengaja dikosongkan- 
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