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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Pendidikan Geografi 

tahun angkatan 2016 mengenai ruang terbuka publik publik di Universitas Negeri Jakarta 

(kampus A) berdasarkan elemen dan komponen pembentuk peta mental. Peta mental adalah 

peta yang diambil dari pikiran manusia (cognitive map) mengenai lingkungan yang dilihatnya. 

Permasalahan kerap terjadi ketika menggambarkan peta mental yang disebut sebagai distorsi 

atau pergeseran dari keadaan sebenarnya baik secara fisik maupun makna dari lingkungan 

sendiri. Upaya pemahaman mengenai Ruang Terbuka Publik (Public Open Space) 

berdasarkan peta mental di wilayah kampus A Universitas Negeri Jakarta dilakukan untuk 

megetahui interaksi manusia dengan lingkungan fisik dan sosialnya. Metode yang digunakan 

dalam analisis data penelitian adalah kualitatif deskriptif dan kualitatif rasionalistik. Angket 

(kuisioner) yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka 

menggunakan tipologi stimulus grafis (gambar denah UNJ) dan nonverbal (pertanyaan seputar 

peta dan ruang terbuka). Hasil yang diperoleh pemahaman mahasiswa Pendidikan Geografi 

tahun angkatan 2016 mengenai ruang terbuka publik di Universitas Negeri Jakarta (kampus 

A) berdasarkan elemen dan komponen pembentuk peta mental kondisi visual buruk 

berdasarkan struktur akibat bangunan berhimpit, identitas tidak diketahui dengan tanpa papan 

nama, dan makna yang merupakan internalisasi pengalaman bahwa responden jarang 

megunjungi ruang terbuka publik tersebut. 

 

Kata kunci: Elemen dan Komponen, Pemahaman, Peta Mental, Ruang Terbuka Publik 
 

ABSTRACT 

 
This research purposed to know the understanding of public open space in State University of 

Jakarta based on element and component of Geography Education students mental maps. 

Mental map is a map that transferred from cognitive map, this map is about the whole of 

information from their neighborhood that they see. The problem happen when drawing 

mental map called distortion or shifting from the real condition either physic or meaning of 

its neighborhood. The effort to understand about public open space according to mental map 

in State University of Jakarta has done to know the human interaction with their physic and 

socialThe method that used to analyze this research are qualitative descripive and qualitative 

rasionalistic. Questionnaire that used in this research is open answered using graphic 

stimulus (to draw the sketch of UNJ map) and non verbal (question about that map and 

public open space). The results are, the understanding of Geography Education students 

(year in 2016) about public open space in State University of Jakarta (Campus part A) based 

on element and component created mental map that worst condition based on visual caused 

of strict placement of the building, no identity of name, and the meaning as a result of the 

internalize the previous experiences that respondents are rarely visit that public open space. 

Keywords: Element and Component, Understanding, Mental Map, Public Open Space 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Manusia selalu berinteraksi dengan ruang tempat beraktivitas selama 

hidupnya, di dalam ruang tersebut terdapat elemen fisik dan elemen sosial. 

Hubungan manusia dengan lingkungannya dapat terekam melalui peta 

mental. Peta mental ialah kemampuan manusia ketika mampu 

menggambarkan peta mengenai lingkungan sekitar tanpa pernah melihat peta 

asli pada wilayah tersebut. Keakraban dengan lingkungan merupakan salah 

satu komponen yang mempengaruhi peta mental individu. Menurut Peter 

Gould dan Roudney White dalam bukunya Mental Maps (1986), menjelaskan 

bahwa konsep mengenai lingkungan merupakan elemen terpenting dari 

gambar mental. Hubungan manusia dengan lingkungannya bersifat saling 

menyesuaikan dengan kemampuan kognisi yang dimilikinya oleh karena itu 

manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh keselarasan dengan 

lingkungannya.  

Permasalahan kerap terjadi ketika menggambarkan peta mental yang 

disebut sebagai distorsi atau pergeseran dari keadaan sebenarnya baik secara 

fisik maupun makna dari lingkungan sendiri. Distorsi fisik, sebagai contoh 

penelitian yang dilakukan oleh Fatemeh Imani dan Marzieh Tabaeian (2011) 

hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar menghilangkan jalan-jalan kecil 

hingga bangunan-bangunan pemerintahan yang menjadi kunci lokasi tersebut 

tidak digambar di dalam peta. Sedangkan, distorsi makna, sebagai contoh, 

penelitian yang dilakukan oleh Agus Dharma Tohjiwa (2011) mengenai citra 

pusat kota Depok berdasarkan peta kognitif masyarakat Depok sebagai 

pengamat, menilai telah terjadi pergeseran makna pada kota Depok yang 

sebelumnya dipandang sebagai kota pendidikan kini menjadi kota 

perdagangan akibat maraknya pembangunan ekonomi di Jl. Margonda Raya. 

Distorsi terjadi karena peta mental bersifat subjektif yang merupakan hasil 

internalisasi dari pengalaman-pengalaman individu yang terekam di dalam 

kognitif. 

  Ruang Terbuka Publik (RTP) hal yang penting dikaji melalui pemahaman 
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peta mental. Ruang terbuka publik merupakan pusat aktivitas. Menurut Carr 

(1992) ruang terbuka publik ialah ruang milik bersama, tempat masyarakat 

melakukan aktivitas fungsional dan ritualnya dalam suatu ikatan komunitas, 

baik pada kehidupan sehari-hari maupun untuk perayaan berkala.  

Studi kasus pada ruang terbuka publik di Universitas Negeri Jakarta 

(Kampus A). Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi tahun angkatan 

2016 dipilih sebagai responden karena telah mempelajari konsep-konsep 

keruangan serta peta mental pada mata kuliah Dasar-Dasar Geografi ketika 

semester satu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk pemahaman 

lingkungan Universitas Negeri Jakarta dari mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Geografi dalam menerjemahkan konsep keruangan mengenai pola 

pemanfaatan  ruang terbuka publik di Universitas Negeri Jakarta  melalui peta 

mental. 

 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil beberapa 

identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Apa saja ruang terbuka publik yang diketahui berdasarkan kemampuan 

peta mental mahasiswa pendidikan geografi? 

2. Bagaimana pola pemanfaatan ruang terbuka publik berdasarkan aktivitas 

yang kerap dilakukan oleh mahasiswa pendidikan geografi di ruang 

terbuka publik tersebut? 

3. Bagaimana deskripsi fisik ruang terbuka publik secara visual yang 

diketahui berdasarkan kemampuan peta mental mahasiswa pendidikan 

geografi? 

4. Bagaimana kualitas ruang terbuka publik menurut pemahaman mahasiswa 

pendidikan geografi? 

 

 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Penelitian ini dibatasi pada ruang terbuka publik di Universitas Negeri 

Jakarta. Selain itu, populasi penelitian dibatasi pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Geografi tahun angkatan 2016. 
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1.4 PERUMUSAN MASALAH 

Bagaimana pemahaman mahasiswa pendidikan geografi tahun angkatan 

2016 mengenai ruang terbuka publik publik di Universitas Negeri Jakarta 

(Kampus A) berdasarkan elemen dan komponen pembentuk peta mental? 

 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa 

pendidikan geografi tahun angkatan 2016 mengenai ruang terbuka publik 

berdasarkan peta mental mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi, 

Universitas Negeri Jakarta. 

 

1.6 MANFAAT PENELITIAN 

1.6.1 Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, dapat memahami penelitian mengenai pemanfaatan 

ruang terbuka publik melalui peta mental. 

b. Bagi mahasiswa, dapat memberikan pembelajaran mengenai cara 

yang efektif dalam memahami lingkungannya, terutama dalam ruang 

lingkup kampus. 

 

1.6.2 Manfaat Teoritis  

a. Dapat mengembangkan teori mengenai peta mental yang 

berhubungan dengan pola pemanfaatan ruang terbuka publik. 

b. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pola 

pemanfaatan ruang terbuka publik melalui peta mental. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 DESKRIPSI TEORITIS 

2.1.1 Peta Mental 

2.1.1.1 Definisi Peta Mental  

David Stea dan Roger Down yang mendefinisikan satu pengertian: 

proses yang memungkinkan manusia untuk mengumpulkan, 

mengorganisasikan menyimpan dalam ingatan, memanggil, serta 

menguraikan kembali informasi, tentang lokasi relatif dan  tanda- 

tanda tentang lingkungan geografi kita. Sedangkan menurut Tolman 

(1948), yang pertama kali menggunakan kata peta mental, yang  

didefinisikan sebagai sebuah representasi internal yang dibangun 

mengenai hubungan spasial dengan lingkungan. 

 

Deskripsi sederhana dari kemampuan menggambar peta pental 

adalah menggambar sebuah peta meskipun tanpa pengalaman melihat 

peta di area tersebut. Hal ini disebabkan manusia memiliki sejenis 

internal model mengenai ruang geografis. Daya cipta akibat proses 

penghayatan, pengamatan dan pengenalan (kognisi) lingkungan kota 

terbentuk atas unsur-unsur yang diperoleh dari pengalaman langsung.  

 

2.1.1.2 Elemen-elemen dalam Sketsa Peta Mental 

Lynch (1960) menyebutkan elemen- elemen yang terdapat dalam 

gambar peta mental sebagai berikut: 

a. Landmarks  

Landmarks adalah tanda- tanda yang mencolok yaitu bangunan 

atau benda- benda alam yang berbeda dari sekelilinnya dan terlihat 

dan jauh). Landmark merupakan elemen penting dari bentuk kota 

karena mereka membantu orangorang untuk mengarahkan diri dan 

mengenal suatu daerah dalam kota. Sebuah landmark yang baik 

adalah elemen yang berbeda tetapi harmonis dalam latar 

belakangnya. Termasuk dalam kategori landmark adalah: gedung, 

patung, tugu, jembatan, jalan layang, pohon, penunjuk jalan, sungai 
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dan lampu-lampu hias. Menurut Portoeous (1977) (dalam Lang, 

1987), landmark adalah merupakan rujukan (referensi) yang 

merupakan tanda-tanda atau petunjuk eksternal bagi para pengamat 

dan itu dibuat secara tunggal karena mempunyai maksud agar 

mudah dibedakan secara visual dengan yang lainnya. 

b. Paths  

Paths adalah jalur- jalur jalan yang menghubunkan satu tempat 

dengan tempat lainnya). Paths merupakan jalur-jalur sirkulasi yang 

digunakan oleh orang untuk melakukan pergerakkan. Sebuah kota 

mempunyai jaringan jalur utama (major routes) dan sebuah 

lingkungan (minor routes). Sebuah bangunan mempunyai beberapa 

jalur utama yang digunakan untuk mencapainya dan bergerak 

darinya. Sebuah jaringan jalan raya kota adalah jaringan pathway 

untuk seluruh kota. 

c. Nodes  

Nodes adalah simpul atau titik temu antar jalur jalan, misalnya 

perempatan dan pertigaan. Sebuah nodes adalah pusat aktivitas 

yang sesungguhnya adalah sebuah tipe dari landmark tetapi 

berbeda karena fungsinya yang aktif. Nodes dapat juga berupa 

perempatan atau pertigaan. 

d. Edges  

Edges adalah batas- batas wilayah yang membedakan antar 

wilayah satu dengan wilayah lainnya). Edges membedakan antara 

wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya, misalnya daerah 

pemukiman dibatasi oleh sungai, daerah pertokoan dibatasi oleh 

gerbang-gerbang tol menuju tempat parkir, atau pagar lapangan 

golf yang luas membatasi wilayah perindustrian terhadap wilayah 

pemukiman. 

e. District  

District adalah wilayah- wilayah homohen yang berbeda dan 

wilayah- wilayah). Distrik adalah wilayah-wilayah homogen yang 

berbeda dari wilayah-wilayah lain, misalnya pusat perdagangan 
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ditandai oleh bangunan-bangunan bertingkat dengan lalu-lintas 

yang padat dan daerah-daerah kantor-kantor kedutaan besar negara 

asing ditandai oleh rumahrumah besar dengan halaman-halaman 

luas serta jalan-jalan lebar bertipe boulevard (dengan taman atau 

pohon-pohon di jalur tengah) serta kawasan khusus atau bersejarah 

yang terdiri dari sekumpulan bangunan-bangunan kuno/bersejarah. 

2.1.1.3 Komponen Pembentuk Peta Mental  

Lynch (1960) mengungkapkan 3 komponen yang 

mempengaruhi citra pada peta mental, yaitu :  

1. Identitas (Identity) 

Identitas dari beberapa obyek/elemen dalam suatu kota yang 

berkarakter dan khas sebagai jati diri yang dapat membedakan 

dengan kota lainnya. 

2. Struktur (Structure) 

Struktur mencakup pola hubungan antara obyek/elemen 

dengan obyek/elemen lain dalam ruang kota yang dapat dipahami 

dan dikenali oleh pengamat.  

3. Makna (Meaning)  

Makna merupakan pemahaman arti oleh pengamat terhadap 

dua komponen (identitas dan struktur kota) melalui dimensi 

simbolik, fungsional, emosional, historik, budaya, politik. 

Gambar 2.1. Konstruksi Sebuah Preferensi Permukaan: dari 

Informasi yang Abstrak menjadi Peta Mental. (Sumber: Gould, 

Peter. White, Roudney: 1986) 
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2.1.2 Ruang Terbuka Publik 

Ruang publik menurut Carr (1992) diartikan sebagai suatu ruang 

milik bersama, tempat masyarakat melakukan aktivitas fungsional dan 

ritualnya dalam suatu ikatan komunitas, baik pada kehidupan sehari-hari 

maupun untuk perayaan berkala. Menurut Loukaitou-Sideris & Banerjee 

(1998) dalam kolom Harja (Kompas, 18 Desember 2005) ruang publik 

idealnya adalah mimbar politik, semacam latar atau ruang pertemuan bagi 

semua jenis interaksi dan komunikasi sosial penghuni kota. Interaksi ini 

juga memberi pelajaran penting bagi individu dalam masyarakat tentang 

norma sosial sekaligus memberikan ruang baginya berekspresi dan 

mengembangkan diri di depan individu lainnya. Berdasarkan dapat 

disimpulkan pengertian tersebut ruang terbuka publik ruang milik bersama 

yang merupakan tempat masyarakat untuk beraktivitas baik aktivitas untuk 

perayaan tertentu maupun aktivitas sehari-hari. 

Jenis Ruang Terbuka Publik dapat berupa landscape (ruang terbuka 

hijau) maupun hardscape (ruang terbuka terbangun), pengkategoriannya 

adalah: 

1. Ruang terbuka publik skala lingkungan dengan luas dan lingkup 

pelayanan kecil, seperti ruang sekitar tempat tinggal (home oriented 

space), ruang terbuka lingkungan (neighbourhood space) (Rapuano, 

1964). 

2. Ruang terbuka publik skala bagian kota yang melayani beberapa unit 

lingkungan, seperti taman umum (public park), ruang terbuka untuk 

masyarakat luas (community space). 

3. Ruang terbuka publik dengan fungsi tertentu, seperti ruang sirkulasi 

kendaraan (jalan raya/freeway, jalan arteri, dll), ruang terbuka publik di 

pusat komersial (area parkir, plaza, dan mall), ruang terbuka publik 
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kawasan industri, dan ruang terbuka publik peringatan (memorial) (Carr, 

1992). 

4. Pasar terbuka publik (markets), yaitu ruang terbuka publik atau jalan 

yang digunakan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL), bersifat temporer 

pada ruang yang ada seperti taman, daerah pinggir jalan, atau area parkir 

(Carr, 1992).   

 

2.2 PENELITIAN YANG RELEVAN 

1. Edi Purwanto, Wijayanti (2015) penelitiannya berjudul “GAMBARAN 

BENTUK SPASIAL KAMPUS UNDIP TEMBALANG MENURUT 

KEMAMPUAN PETA MENTAL MAHASISWA”. Metode yang 

digunakan adalah deskriptif yakni dengan mendeskripsikan fenomena 

yang ada dalam proses penelitian. Teknik penggalian data menggunakan 

teknik grafis (Pocock, 1978) yakni responden diminta menggambar sketsa 

peta. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: berdasarkan peta mental 

pengamat terhadap tingkat pemahaman kawasan kampus UNDIP 

Tembalang sebanyak 42 pengamat menyebut sangat mudah 

membayangkan area-area kampus yang mereka gambar dalam bentuk 

sketsa, 34 pengamat mudah membayangkan, 12 pengamat cukup mudah 

membayangkan, 6 pengamat sulit untuk membayangkan dan 4 pengamat 

menyebut sangat sulit untuk membayangkan. Kemudian, sebanyak 31 

gedung dalam kampus UNDIP dapat dikenali oleh pengamat karena 

bentuknya unik dan khas. 

 

2. Agus Dharma Tohjiwa (2011) penelitiannya berjudul “CITRA PUSAT 

KOTA DEPOK BERDASARKAN PETA KOGNITIF PENGAMAT”. 

Metode yang digunakan adalah wawancara dan teknik penggalian data 

dilakukan beberapa tahap yakni; tipologi presentasi stimulus ikonis, 

tipologi stimulus grafis, dan tipologi stimulus verbal. Teknik analisis data 

menggunakan analisis kesamaan isi (content analysis) dan deskriptif. Hasil 

dari penelitian ini sebagai berikut:  
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a. Data hasil stimulus ikonis: elemen terbanyak yang diketahui responden 

adalah elemen perbelanjaan sedangkan yang paling banyak tidak 

diketahui adalah perkantoran dan hotel.  

b. Data hasil stimulus grafis: Dari tabulasi peta mental dapat diketahui 

bahwa Landmark kota Depok berdasarkan peta mental pengamat adalah 

Margo City, Universitas Gunadarma, Detos, dan Gramedia. Dari hasil 

ini dapat diketahui bahwa sebagian Landmark adalah bangunan 

perdagangan yang letaknya relatif dekat dengan gapura Selamat Datang 

kota Depok.  Mengenai distrik kota, diketahui bahwa distrik terbanyak 

yang dipilih responden adalah kawasan terminal, perkantoran walikota 

Depok, dan perumahan Pesona Kahyangan. Walaupun secara fisik tidak 

terlalu menonjol pada lingkungannya, distrik tersebut memiliki batas 

yang jelas dengan sekitarnya. Untuk persimpangan (nodes) di kota 

depok berdasarkan peta mental pengamat yang terbanyak adalah nodes 

pada Jl. Margonda – Jl. Juanda dan terbanyak kedua adalah  nodes pada 

Bundaran UI.  Path yang paling banyak tergambar di peta mental 

pengamat adalah Jalan Juanda. Batas pinggiran (edges) kota depok 

berdasarkan peta mental pengamat terdiri dari 2 bagian yang masing-

masing terdapat penanda (sinage). Edges tersebut adalah batas Gapura 

selamat datang dan batas Tugu Kujang.  

c. Data hasil stimulus verbal: identitas kota Depok dengan adanya kampus 

(fasilitas pendidikan) mulai bergeser akibat banyaknya fasilitas 

perdagangan (komersial) di Jl. Margonda, Bagian dari Jl. Margonda 

yang paling baik secara visual menurut responden adalah kawasan 

Margo City. Hal ini menunjukkan adanya korelasi jarak pandang 

bangunan dari jalan dengan aspek visual pengamat. Bangunan yang 

cukup jauh dari jalan direspons pengamat secara positif sedang yang 

dekat direspons negatif. Sebaliknya menurut responden, bagian yang 

paling buruk secara visual adalah daerah terminal. Ini menunjukkan 

bahwa kemacetan, kaki lima, dan bangunan yang semrawut menjadikan 

visual kawasan buruk menurut responden. 
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3. Fatemeh Imani, Marzieh Tabaeian (2011) penelitiannya berjudul 

“RECREATING MENTAL IMAGE WITH THE AID OF COGNITIVE 

MAPS AND ITS ROLE IN ENVIRONMENTAL PERCEPTION”. Metode 

yang digunakan adalah studi kasus dimana sampel penelitian yang terdiri 

dari 50 orang berjalan melalui sebuah wilayah historis di Isfahan dan 

teknik penggalian data dengan membuat sketsa peta; kemudian peta 

tersebut di nilai. Hasil penelitian ini sebagai berikut:  

a. Peta kognitif tidak lengkap, sebagai contoh, dalam membuat sketsa peta 

banyak tempat yang kecil dan jalan yang hilang serta daerah 

pemerintahan yang menjadi kunci lokasi yang hilang.  

b. Peta kognitif mungkin tidak tersortir; contohnya jarak antar lokasi 

mungkin terlalu kecil atau terlalu besar, dan keterkaitan antara 

persimpangan jalan mungkin akan lebih sederhana, jalan yang bertemu 

pada persimpangan cenderung di representasikan lebih dekat ke sudut 

kanan daripada sesungguhnya.  

c. Peta yang di buat partisipan tidak sesuai; mereka cenderung untuk 

melebih-lebihkan ukuran dari tempat yang mereka benar-benar tau.  

d. Perbedaan individual pada peta kognitif mungkin  menjelaskan 

perbedaan gender dalam navigasi dan efeknya terhadap familiarity pada 

akurasi menemukan jalan. 

 

4. Apriliana Dyah Wardhani dan Artiningsih (2009). Penelitiannya berjudul 

“STUDI POLA PEMANFAATAN RUANG TERBUKA PUBLIK 

BERDASARKAN LIFESTYLE MAHASISWA DI KAMPUS 

UNIVERSITAS GAJAHMADA YOGYAKARTA”. Metode yang 

digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasilnya sebagai berikut:  

A. Pola pemanfaatan ruang publik kampus UGM berdasarkan lifestyle 

mahasiswa dalam aktivitas pengisian waktu luang:  

1) Pola pemanfaatan ruang publik pada hari-hari kerja (senin-jumat) 

2) Pola pemanfaatan ruang publik pada hari libur (Sabtu,Minggu) 

3) Pola pemanfaatan ruang publik pada event tertentu 
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B. Perkembangan aktivitas mahasiswa yang mengikuti perkembangan 

trend ini sangat mempengaruhi pemanfaatan ruang sebagai media 

aktivitas mereka, dalam hal ini adalah ruang publik kampus yang 

merupakan ruang paling aksesibel dimanfaatkan oleh mahasiswa. 

Ruang publik dapat berfungsi sebagai ruang aktualisasi diri 

mahasiswa. 

 

5. Dini Tri Haryanti, ST (2008). Tesisnya berjudul “KAJIAN POLA 

PEMANFAATAN RUANG TERBUKA PUBLIK KAWASAN 

BUNDARAN SIMPANG LIMA SEMARANG". Metode yang digunakan 

adalah observasi, wawancara dan kuesioner untuk Pedagang Kaki Lima 

(PKL). Hasilnya sebagai berikut:  

1. Pola pemanfaatan ruang Lapangan Pancasila sebagai satu-satunya ruang 

terbuka publik luas di Kota Semarang dengan fungsi utama sebagai 

wadah interaksi sosial masyarakatnya, memiliki pola pemanfaatan 

‘memusat’ dan terkonsentrasi yang mengelompok berdasarkan aktivitas 

dan tujuan penggunaannya (belanja, olah raga, dan rekreasi) dengan 

arah pergerakan pejalan yang bebas dan santai membentuk curvelinier.  

2. Pemanfaatan ruang terbuka publik oleh PKL yang menempati trotoar 

trotoar/jalur pedestrian kawasan (depan Masjid Baiturrahman, Citraland  

Mall, Plasa Simpang Lima, Kompleks Pertokoan Simpang Lima, 

Ramayana SC, Kantor telkom/SMKN 7 Semarang, Gajahmada Plaza, 

dan trotoar Lapangan Pancasila) memiliki pola pemanfaatan ‘linier 

memanjang’  mengikuti ketersediaan jalur pedestrian kawasan yang 

mengikuti  ketersediaan jalur sirkulasi utama dengan display barang 

dagangan yang  memanjang pula; sedangkan PKL yang menempati 

tengah Lapangan Pancasila memiliki pola pemanfaatan yang 
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beraglomerasi ‘mengelompok’ berdasarkan jenis-jenis barang 

dagangannya.  

3. Pemanfaatan ruang jalur lambat kawasan sebagai lokasi berdagang 

PKL,  lokasi parkir pengunjung PKL, lokasi parkir on street 

pengunjung bangunan formal, pangkalan taksi dan becak memiliki pola 

pemanfaatan ‘linier yang memanjang’ mengikuti sirkulasi jalur utama 

Kawasan Bundaran Simpang Lima.  

4. Secara keseluruhan, pola pemanfaatan ruang-ruang terbuka publik 

Kawasan Bundaran Simpang Lima sangat dipengaruhi oleh keberadaan 

aktivitas perdagangan dan jasa kawasan sebagai tarikan dari sejumlah 

akumulasi aktivitas dan pengunjung sebagai bangkitannya. 

5. Pola pemanfaatan ruang terbuka publik kawasan membentuk linkage 

yang  menyangkut PKL menempati ruang trotoar di muka bangunan, 

jalur lambat, trotoar tepi Lapangan Pancasila, dan tengah lapangan; 

ruang jalur lambat digunakan untuk lokasi berdagang PKL, lokasi 

parkir pengunjung PKL, lokasi parkir on street pengunjung bangunan 

formal, pangkalan taksi dan becak; aktivitas yang berlangsung pada 

ruang tengah Lapangan Pancasila, adalah aktivitas politik, olahraga, 

rekreasi dan hiburan, dan peribadatan massal; pergerakan pejalan kaki 

yang ditentukan oleh maksud kedatangan, untuk berbelanja dan 

melakukan perpindahan antarbangunan formal.  

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah 

penggabungan dua hal yakni peta mental dan ruang terbuka publik. 

Sedangkan, pada penelitian relevan penelitian mengenai peta mental dan 

ruang terbuka publik dilakukan parsial. Selanjutnya, populasi dan sampel 

yang diambil adalah mahasiswa program studi Pendidikan Geografi 

khususnya angkatan 2016. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan 

dengan memberikan  angket terbuka yang terdapat pertanyaan bersifat 

deskriptif lengkap dengan perintah menggambar denah yang 

menggambarkan bagaimana peta mental mahasiswa Pendidikan Geografi 

angkatan 2016. Sedangkan, pada penelitian-penelitan sebelumnya 

menggunakan metode wawancara serta angket tertutup. 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam upaya mengetahui pemahaman lingkungan di Universitas 

Negeri Jakarta, salah satu elemen yang merupakan ruang bersama yang 

perlu untuk dipahami ialah ruang terbuka publik dimana ruang tersebut 

menjadi pusat aktivitas mahasiswa. Peta mental pengamat dalam penelitian 

ini ialah mahasiswa Pendidikan Geografi tahun angkatan 2016. Analisis 

peta mental dilakukan dengan mengacu pada elemen dan komponen peta 

mental yang tercantum dalam landasan teori. Hasil penelitian berupa 

pemahaman mengenai ruang terbuka publik di Universitas Negeri Jakarta. 

 

Upaya Mengetahui Pmahaman Lingkungan Universitas 

Negeri Jakarta 

Ruang Terbuka Publik sebagai Pusat Aktivitas 

Peta Mental Pengamat  

 

 Elemen dan Komponen Peta Mental 

Pemahaman mengenai Ruang Terbuka Publik 

 
Gambar 2.2. Diagram Alir Kerangka Berpikir 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 TUJUAN OPERASIONAL 

Tujuan operasional dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui 

pemahaman konsep keruangan terhadap lingkungan melalui penggambaran 

peta mental Universitas Negeri Jakarta oleh mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Geografi. 

 

3.2 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN 

a. Waktu 

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan yaitu pada bulan Mei sampai 

dengan bulan Agustus 2017 di Universitas Negeri Jakarta. 

 

Tabel 3.1. Jadwal kegiatan Penelitian 

No Uraian Kegiatan Tempat 
Mei Juni Juli Agustus 

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

1 Studi pustaka 

UPT 

Perpustakaan 

UNJ 

                

2 
Penyusunan 

proposal 

Sekretariat 

KPM 

                

3 Revisi proposal 
Sekretariat 

KPM 

                

4 

Persiapan 

administrasi, 

instrumen 

penelitian 

Sekretariat 

KPM 

                

5 

Penyebaran 

angket dan 

dokumentasi 

gambar kepada 

responden 

UNJ 

                

6 
Pengamatan dan 

Pengambilan data 

Ruang-ruang 

kelas 

Pendidikan 

Geografi 2016 

                

7 

Analisa Data &  

Membuat hasil 

Penelitian 

Sekretariat 

KPM dan UPT 

Perpusta kaan 

                



   

15 

 

b. Lokasi 

   Penelitian ini dilakukan kampus A Universitas Negeri Jakarta yang 

beralamatkan Jl. Rawamangun Muka, Rawamangun, RT.11/RW.14, 

Rawamangun, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13220. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Lokasi Penelitian Universitas Negeri Jakarta (Google Earth: 2016) 

 

3.3 POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Geografi Universitas Negeri Jakarta. 

Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Pengambilan 

sampel dari populasi dilakukan melihat strata yang ada dalam populasi 

tersebut (Sugiyono, 2009:120). Jumlah populasi yang akan diteliti adalah 90 

mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2016. Roscoe dalam Sugiyono 

(2009:131) mengemukakan tentang ukuran sampel untuk penelitian sebagai 

berikut: 

1. Ukuran sampel yang layak dalam penenelitian adalah 30 sampai dengan 

500. 

2. Bila sampel dibagi dalam kategori, maka minimal jumlah anggota dalam 

tiap kategori adalah 30. 

Dari pengertian di atas peneliti mengambil sampel sejumlah 69 mahasiswa. 

 

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun   dan   menganalisis   dokumen-dokumen,   baik dokumen 

tertulis, gambar, maupun elektronik (Nana Syaodih Sukmadinata, 2005: 

221). Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan sketsa gambar peta mental mahasiswa Program Studi 

Geografi. 

2. Angket (Kuisioner) 

Angket (kuisioner) yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang memberikan kebebasan penuh 

kepada responden untuk menjawabnya. Disini peneliti tidak memberikan 

satupun alternatif jawaban. 

 

Dalam penelitian ini, angket (kuesioner) digunakan untuk 

mengumpulkan data dari para responden yang telah ditentukan. angket 

(kuesioner) berisi perintah untuk menggambarkan peta mental sesuai 

pandangan pengamat dan pertanyaan yang menyangkut tentang 

tanggapan pengamat terhadap pemanfaatan ruang terbuka publik di 

Universitas Negeri Jakarta. Pertanyaan disusun dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip penulisan angket seperti isi dan tujuan pertanyaan, bahasa 

yang digunakan, tipe dan bentuk pertanyaan, panjang pertanyaan, urutan 

pertanyaan, serta penampilan fisik angket. 

Peneliti menggabungkan tipologi pengumpulan data menurut Caig 

(Pocock, 1987), seperti yang telah disebutkan di dalam BAB II yakni 

merumuskan adanya tipologi pada metode-metode presentasi stimulus 

yang disajikan kepada pengamat dalam pemahaman citra kota yakni 

realitas, ikonis, grafis, dan nonverbal. Namun, penelitian ini tidak 

menggunakan tipologi stimulus realitas yakni pengamat dibawa ke lokasi 

untuk memberikan respon dan pengenalan terhadap objek-objek tertentu 

dikawasan tersebut sebab populasi yang di gunakan adalah mahasiswa 

UNJ sendiri yang telah mengetahui lingkungan UNJ. Selain itu, peneliti 
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juga tidak menggunakan tipologi stimulus ikonis yakni peneliti 

menampilkan beberapa foto-foto mengenai elemen fisik yang ada. Hal ini 

disebabkan ruang lingkup penelitian hanya sebatas lingkup universitas 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Dharma Tohjiwa 

(2011), penggabungan metode penggalian informasi yang dilakukan 

meliputi stimulus ikonis, grafis, dan verbal, sebab ruang lingkupnya 

adalah sebuah kota. Selain itu, tujuan penelitian kali ini ialah untuk 

menguji wawasan lingkungan mahasiswa mengenai ruang terbuka publik 

di UNJ. 

 

Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dilakukan dalam 

pengumpulan data yaitu sebagai berikut:  

1. Tipologi presentasi stimulus grafis  

 Pengamat diminta untuk membuat sketsa-sketsa peta Universitas 

Negeri Jakarta dengan sedikit mengendalikan interpretasi pengamat 

mengenai jarak dan bentuk.  

2. Tipologi presentasi stimulus nonverbal  

Pengamat diberikan sejumlah pertanyaan setelah tahap tipologi 

presentasi stimulus grafis dilaksanakan. Pada tahap ini, pertanyaan 

diajukan secara tertulis dengan cara eksplorasi berkaitan dengan hasil 

pembuatan sketsa peta. Tujuan presentasi stimulus nonverbal adalah 

untuk mendapatkan informasi dan pengamat berkaitan dengan “makna” 

objek penelitian.  

 Tipologi presentasi stimulus nonverbal dilakukan dalam dua 

bagian. Bagian pertama, pengamat diminta untuk menjawab 

pertanyaan tentang elemen-elemen fisik manakah yang sudah digambar 

yang paling mudah untuk dipahami dan paling memberikan kesan. 

Bagian kedua, pengamat diminta untuk menunjukkan (dengan sketsa) 

pada bagian-bagian manakah dalam sketsa peta yang sudah digambar 

sebagai tempat yang paling mudah untuk berorientasi beserta elemen-

elemen fisik yang menyertainya dalam hal ini elemen fisik yang 

dimaksud adalah ruang terbuka publik.         
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3.5 TEKNIK ANALISIS DATA 

Metode yang digunakan dalam analisis data penelitian adalah kualitatif 

deskriptif dan kualitatif rasionalistik. Dalam penelitian ini, analisis data 

dilakukan dengan cara mengelompokkan data dan informasi yang sama dan 

mirip, kemudian dianalisis dalam bentuk tabel, sketsa dan narasi. Hal ini 

merujuk kepada penelitian yang relevan Dini Haryanti (2008), Alasan 

dipilihnya metode kualitatif deskriptif karena beberapa variabel yang 

berpengaruh pada studi ini adalah variabel kualitatif. Metode analisis 

kualitatif deskriptif ini dilakukan untuk menggambarkan peristiwa dan 

fenomena yang terjadi di wilayah studi. Sedangkan metode kualitatif 

rasionalistik diimplementasikan pada proses analisis dengan penekanan yang 

terletak pada ketajaman dan kepekaan berpikir peneliti dalam menganalisis 

suatu masalah atau kecenderungan yang terjadi di lapangan.  

 

3.6 KISI-KISI ANGKET  

Data diambil melalui angket terbuka yang terdiri dari beberapa bagian 

yakni bagian pertama atau bagian A yang berisi perintah untuk menyebutkan 

Ruang Terbuka Publik (RTP) yang ada di Universitas Negeri Jakarta (kampus 

A) berdasarkan pemahaman responden, responden juga harus menuliskan  

lokasi dan deskripsi fisik, aktifitas yang biasa dilakukan di RTP tersebut, 

waktu dan frekuensi kunjungan. Responden bebas untuk menuliskan 

sebanyak-banyaknya RTP yang diketahuinya. Pada bagian kedua atau bagian 

B, responden diminta untuk menggambarkan peta UNJ (kampus A) 

berdasarkan pemahaman responden. Pada bagian ketiga atau bagian C, 

responden  diminta untuk menjelaskan elemen-elemen fisik manakah yang 

sulit dan yang mudah untuk dikenali berdasarkan peta mental mengenai denah 

UNJ yang telah digambar. Pada bagian terakhir atau bagian D, responden 

diminta untuk menjelaskan berdasarkan RTP yang diketahuinya yang mana 

kondisinya paling baik secara visual dan sebaliknya yang mana kondisinya 

paling buruk secara visual.  
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket Penelitian 

No.  Komponen/Bagian Bagian  Substitusi Pertanyaan 

1.  Stimulus Non Verbal  A Sebutkan ruang terbuka publik di 

UNJ yang Anda ketahui beserta 

lokasi, deskripsi fisik mengenainya 

dan aktifitas yang dilakukan di ruang 

terbuka publik tersebut!  

C Berdasarkan peta mental yang telah 

Anda gambar: 

a. Elemen fisik yang manakah 

yang paling sulit diingat atau 

dibayangkan? Mengapa? 

b. Elemen fisik yang manakah 

yang paling mudah di ingat 

atau dibayangkan? Mengapa? 

  D Berdasarkan ruang terbuka publik di 

UNJ yang Anda ketahui: 

a. Manakah yang kondisinya 

paling baik secara visual? 

Mengapa?  

b. Manakah yang kondisinya 

paling buruk secara visual? 

Mengapa? Masalah apa saja 

yang kerap anda temui? 

1.  Stimulus Grafis B Gambarkan peta UNJ menurut 

pemahaman Anda! 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 DESKRIPSI DATA 

4.1.1 Ruang terbuka publik yang dimaksud responden 

Berdasarkan jawaban dari 69 responden yang merupakan mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Geografi tahun angkatan 2016.  Terdapat 29 

Ruang Terbuka Publik (RTP) yang disebutkan o. Hasil yang diperoleh 

pada kuesioner bagian A kolom “Ruang Terbuka Publik di UNJ” 

menurut pemahaman responden pada kuesioner bagian A sebagai 

berikut; mayoritas Ruang Terbuka Publik (RTP) yang diketahui 

responden ialah Persentase tertinggi berdasarkan Ruang Terbuka Publik 

(RTP) yang disebutkan oleh responden dalam jumlah mayoritas ialah 

Teater Terbuka (Terbuk) yakni sebanyak 51 orang dengan persentase 

74%, 50 orang yang menyebutkan Tugu/plaza UNJ dengan persentase 

72%, dan 55% responden menyebutkan lapangan rumput dibelakang 

Tugu/Plaza UNJ yang umum disebut sebagai Taman/Bukit Teletubbies 

yakni sebanyak 38 orang. 

Persentase sedang berdasarkan Ruang Terbuka Publik (RTP) yang 

disebutkan ialah Arena Prestasi FIS sebanyak 33 orang dengan 

persentase 48%, Kantin Blok M yang disebutkan sebanyak 19 orang 

dengan persentase 27,50%, dan pendopo depan BAAK sebanyak 15 

orang dengan persentase sebesar 21,70%. 

Persentase terendah berdasarkan Ruang Terbuka Publik (RTP) yang 

disebutkan oleh responden dalam jumlah minoritas yaitu pendopo seni 

musik, perpustakaan FIS, Taman Gd. Ki Hajar Dewantara, Lab FT, dan 

Gedung Dewi Sartika (GDS) lantai dua yang masing-masingnya 

memiliki bobot persentase sebesar 1,4%. 
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Gambar 4.1. Persentase Ruang Terbuka Publik yang Diketahui dari 

Total 69 Responden 

 

4.1.2 Lokasi ruang terbuka publik yag dimaksud dan pemahaman deskripsi fisik 

ruang terbuka publik 

Hasil yang diperoleh pada kolom “Lokasi dan Deskripsi Fisik” ialah 

lokasi yang disebut oleh respondedn menjelaskan asosiasi Ruang 

Terbuka Publik (RTP) tersebut dengan objek lain disekitarnya. Semakin 

banyak frekuensi responden yang menyebutkan RTP tersebut maka 

penjelasan mengenai lokasi tersebut semakin kaya begitu pun  

sebaliknya.  
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No.  Ruang Terbuka Publik Lokasi Lingkungan Nyata Lingkungan 

Imaginatif/Relatif 

1 Teater Terbuka 

(Terbuk) 
 Di samping gedung BAAK, disebelah timur  Dataran yang cukup luas dengan kon-blok  Cukup kotor terkadang 

terdapat kotoran kucing 
 Di belakang gedung rektorat  Halaman terbuka 

 Di dekat parkiran masuk mobil  Lapangan terbuka berundak-undak 

 Di dekat parkiran spiral, di serong parkiran 

spiral 

 Ciri khas tugu kupu-kupu 

 Di dekat pintu masuk UNJ, disebelah 

gerbang depan UNJ 

 Lapangan yang cukup besar 

 Di belakang gedung humas UNJ  Terdapat pepohonan disekelilingnya 

 Di samping gedung FBS 

2 Tugu (Plaza) UNJ  Diantara IDB I (gedung R.A Kartini) dan IDB 

II (gedung Dewi Sartika) 

 Halaman terbuka  Tempatnya cukup 

ramai banyak pedagang 

 Persis ditengah-tengah UNJ kampus A  Tempat dengan dinding melengkung setengah 

lingkaran) yang bertuliskan Universitas Negeri 

Jakarta 

3 Taman (Bukit) 

Teletubbies 
 Di depan IDB I (Gedung R.A Kartini) dan IDB 

II (Gedung Dewi Sartika) 

 Hamparan Rumput, lapangan berumput  Seperti bukit dalam serial 

Teletubbies 

 Di belakang Tugu UNJ dekat Tugu UNJ, 

sebelah utara tugu UNJ 

 Letaknya lebih tinggi 

 Di depan lapangan UPT, menghadap lapangan 

basket 

Tabel 4.1 Lokasi dan Pengenalan Lingkungan Ruang Terbuka Publik (RTP) yang Disebutkan Berdasarkan Pemahaman Responden 
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4 Wifi Zone  Di dekat FIS/ sebelah barat FIS, Di depan 

sekret FE, Di samping gedung FT, Di depan 

gedung FBS 

 Tempat berbentuk box berwarna merah 

dengan kursi-meja dan stop kontak 

 Bangunan Wifi sejuta 

umatDesain tempat 

seperti warkop 

 Di antara FIS dan FT  Tempat terbuka berbentuk persegi panjang 

 Di dekat economart, dibelakangnya ada 

economart, di depan economart 

 Terdapat tulisan Telkom 

 Bangunan yang menyediakan akses WiFi   

   Dibawah pohon rindang   

5 Arena Prestasi FIS  Di samping FIS  Pendopo yang berukuran besar  

 Di depan gedung FIS , sebelah kanan (dari 

arah masuk FIS) 

 Berbentuk panggung dan terdapat tulisan 

Arena Prestasi 

 Di samping kantin gerah 

6 Lapangan UPT  Di belakang gedung UPT Perpustakaan   Lapangan olahraga berbentuk persegi 

panjang 

 

 Di sebelah kanan FBS (dari arah UPT 

Perpustakaan) 

 Terdapat dua lapangan; basket (terdapat ring 

basket) dan futsal 

   Di sebelah kiri ekonomi (dari arah UPT 

Perpustakaan) 

7 Kantin Blok M  Di samping gedung pasca sarjana  Bentuknya memanjang (persegi panjang)  Kondisi cukup kumuh dan 

panas 

 Di dekat bengkel teknik  Di kiri dan kanan terdapat penjual makanan Seperti kandang kuda 

 Di timur UNJ 

8 Pendopo depan 

BAAK 
 Di samping/di sebelah timur BAAK  Tempat terbuka Tempatnya sejuk 

 Di depan loket-loket  Tempat duduk dan Meja Beratap 

 Di depan pakiran spiral  Terdapat stop kontak 
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9 UPT Perpustakaan  Di depan gedung L, Fakultas Teknik  Bangunan perpustakaan   

   Diapit gedung Fakultas Bahasa dan Seni 

(FBS) dan Fakultas Ekonomi (FE) 

 Bangunan terdiri dari 6 lantai  

 Di depan gedung Teknik Elektro  Bangunan yang di salamnya terdapat buku-

buku tersusun rapih 

 Di dekat gedung FBS  Terdapat monitor kecil pada pintu masuk 

berisi informasi jam operasional gedung 
 Di sebelah FBS 

 Di belakang lapangan UPT 

10 Pendopo FBS  Di depan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) 

sampai pustikom 

 Taman dengan bagian tengah kosong 

dikelilingi bangku-bangku 

  
  
   Sebelah timur gedung DE dan pustikom  Tempat duduk dan banyak pohon-pohon  

 Pendopo-pendopo 

11 Masjid Nurul Irfan di samping IDB I (Gedung R.A Kartini/GRK) Gedung berwarna hijau dan putih  

depan rektorat   

di antara IDB I dan IDB III (Gedung Hasyim 

Ashari) 

  

12 Parkiran Belakang FIS Berada di belakang gedung Fakultas Ilmu Sosial 

(FIS) 

Halaman yang berfungsi sebagai lahan parkir Sudah rapi 

Di samping gedung G 

13 Lobby FIS Di dalam FIS tepat saat masuk ke dalam gedung Ruang terbuka yang dapat langung ditemui ketika 

masuk ke gedung K 

 

Di lantai dasar gedung K  

14 Selasar MNI Di depan MNI (Masjid Nurul Irfan) Halaman MNI berupa emperan  

15 Parkiran Spiral Di dekat Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Gedung parkiran yang berbentuk spiral  

16 Panggung/Beranda 

FBS 

Di depan Taman FBS Berupa panggung dengan tulisan "Fakultas 

Bahasa dan Seni" 
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17 Taman Hasyim 

Ashari/IDB III 

Belakang IDB III (Gedung Hasyin Ashari) Gedung bertingkat  

18 Panggung/Beranda FE Di dekat sekretariat BEM FIS Berupa panggung dengan tulisan "Fakultas 

Ekonomi" 

 

19 Pendopo IKK Diantara gedung IKK dan gedung Universitas 

Terbuka (UT) 

Gedung dengan tangga  

20 Pendopo FT Di dekat FT  Tempat duduk dengan atap   

21 Lahan kosong 

belakang GRK 

Di belakang GRK Tempat terbuka berupa lapangan hijau   

22 Pendopo di belakang 

GRK (Puri Lingua) 

Belakang IDB I (Gedung Raden Kartini) 

Di depan Seni Tari/Sastra Indonesia 
 Pendopo    

23 Pendopo FIS Di dalam Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dekat sekret 

BEM 

 Pendopo   

24 Gedung G Di dekat Gedung IKK Gedung yang terdiri dari tiga lantai  Tempatya kotor apalagi di 

lantai dua dan tiga 

25 Pendopo Seni Musik Di dekat parkiran belakang UNJ Biasanya di depan gedung terdapat bazaar  Lebih banyak hardcopy 

skripsi 

26 Perpustakaan FIS  Di dalam Fakultas Ilmu Sosial (FIS)  Terdapat rak untuk meletakkan tas   

27 Taman Gd. Ki Hajar 

Dewantara 

 Di sekitar Gedung Ki Hajar Dewantara     

28 Lab FT  Di samping Blok M  Tempat parkir dan pembuangan sampah   

29 IDB II (Gedung Dewi 

Sartika) lantai dua 

 Lantai 2 Gedung Dewi Satika   Koridor kosong   

 

 

Pada bagian deskripsi fisik, responden menjawab berdasarkan tampilan fisik yang dilihat meliputi kategori fisik indoor/outdoor 

(misal; lapangan terbuka, bangunan bertingkat), bentuk (misal; persegi panjang, spiral, dan lain-lain), warna, dan keberadaan objek di 

dalam RTP tersebut (misal; rumput dan ring basket (lapangan),  buku-buku (perpustakaan), bangku dan atap (pendopo) dan lain-lain.  
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4.1.3 Intensitas pemanfaatan ruang terbuka publik 

Hasil yang di dapat dari kuesioner kolom “Frekuensi Kunjungan” 

pada masing-masing Ruang Terbuka Publik (RTP) dapat diklasifikan 

menjadi Jarang (sebulan sekali hingga jika terdapat event tertentu saja), 

Sering (setiap hari hingga dua minggu sekali), dan abstain (tidak 

menjawab).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Persentase Intensitas Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik 

Berdasarkan grafik tersebut, intensitas pemanfaatan tidak selalu 

berbanding lurus dengan banyaknya responden yang menyebutkan RTP 

tersebut. Meskipun, Teater Terbuka menduduki peringkat pertama 

untuk kategori Ruang Terbuka Publik (RTP) yang disebutkan oleh 

responden yakni sebanyak 74% namun intensitas pemanfaatannya 

hanya 8,7% yang sering memanfaatkan. RTP lain yang juga berbanding 

terbalik meskipun disebutkan oleh banyak responden yakni Arena 

Prestasi Fakultas Ilmu Sosial (FIS), dan Lapangan UPT. Arena Prestasi 

(Apres) FIS dikenali oleh responden dengan persentase sebanyak 51% 

akan tetapi intensitas pemanfaatan sering hanya mencapai 14.6%. 

Lapangan UPT yang disebutkan oleh responden dengan persentase 48% 

namun pemanfaatannya hanya 17,4%. 

Ruang Terbuka Publik (RTP) yang berbanding lurus, mengenai 

banyaknya responden yang menyebutkan dengan intensitas 

pemanfaatan diantaranya: peringkat tiga teratas (Tugu (Plaza) UNJ, 

Taman (Bukit) Teletubbies, dan Wifi Zone). Sedangkan, yang hanya 
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disebutkan oleh minoritas responden   sebanyak 1,4% atau satu 

orang saja memiliki frekuensi pemanfaatan sering. 

4.1.4 Elemen fisik yang sulit dikenali dalam menggambar sketsa peta mental 

Tabel 4.2 Elemen Fisik yang Sulit Dikenali saat Menggambar Peta Mental 

beserta Alasan 

No.  Ruang Terbuka Publik Alasan  

1.  Pustikom   Tempatnya tidak ada tulisan pustikomnya 

 Tempatnya tidak terlalu kelihatan 

 Sulit dibedakan dengan gedung sekitanya 

yang berjajar 

2.  Arena Prestasi (Apres) 

FIS 
 Tidak terlalu kelihatan, mungkin hanya 

mahasiswa FIS saja yang tahu 

 Letaknya tertutup 

3.  Teater Terbuka 

(Terbuk) UNJ 
 Lokasinya diampit oleh dua gedung WR3 

dan baakum serta banyak yang menutup 

lokasi tersebut dan tidak ada keterangan 

bahwa itu Teater Terbuka (Terbuk). 

 Karena terpencil tidak sering dilewati 

mahasiswa dan mahasiswa tidak tahu apa 

fungsinya dan apa maksud dari patung 

kupu-kupu 

4.  Gedung FT-FE-FBS  Tidak tahu nama gedungnya 

 Karena berhimpit dan tidak kenal daerah 

sana 

 Letaknya yang terpencar- pencar 

 Karena belum pernah memasuki gedung 

tersebut 

5.  FIS  Lokasinya cenderung menjorok kebelakang 

6.  BAAK  Tidak ada tulisan penamaan gedungnya 

7.  Klinik UNJ  Tempatnya kecil dan banyak yang tidak 

tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,05% 

4,34% 

5,79% 

13,05% 

2,90% 

2,90% 1,44% 

Elemen Fisik yang Paling Sulit Dikenali  

Pustikom

Arena Prestasi (Apres) FIS

Teater Terbuka (Terbuk)
UNJ

FT-FE-FBS

Gambar 4.3 Diagram Pie Elemen Fisik yang Paling Sulit Dikenali saat 

Menggambar Peta Mental 
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4.1.5 Elemen fisik yang mudah dikenali dalam menggambar sketsa peta mental 

Tabel 4.3 Elemen Fisik yang Sulit Dikenali saat Menggambar Peta Mental 

beserta Alasan 

No.  Ruang Terbuka Publik Alasan  

1.  Tugu/Plaza UNJ  Sering dilewati dan melakukan aktivitas 

di sana 

 Populer dan spot berfoto-foto berkumpul 

mahasiswa saat jam kosong 

 Letaknya strategis berada di tengah- 

tengah UNJ 

 Menjadi pusat dan mencirikan UNJ 

2.  Gedung R.A Kartini (IDB I) 

Gedung Dewi Sartika (IDB II), dan 

Gedung K.Hayim Ashari (IDB 

III) 

 Bangunannya paling tinggi dari gedung 

fakultas lain 

 Sering dilewati dan terdapat nama 

gedung tersebut 

 Bangunannya besar 

3.  Arena Prestasi FIS  Terpampang nyata 

 Karena sering dilewati 

4.  Fakultas Ilmu Sosial  Tempat sehari- hari beraktifitas 

5.  Blok M  Karena bangunannya unik beda dengan 

bangunan lain 

6.  UPT Perpustakaan  Bangunannya besar 

7.  Gedung G  Tempat sehari- hari beraktifitas 

8.     Taman (Bukit) Teletubbies  Posisinya strategis dan pemanfaatnnya 

cukup maksimal banyak masyarakat 

UNJ yang berada di sana di setip harinya 

untuk berdiskusi, rapat, dll 

dan lain-lain (non RTP) 

9.  Jalan  Mudah untuk digambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Diagram Pie Elemen Fisik yang Mudah Dikenali saat Menggambar 

Peta Mental 

 

47% 

23% 

6,60% 

6,60% 

3,30% 

3,30% 3,30% 3,30% 

Elemen Fisik yang Paling Mudah 
Dikenali 

Tugu/Plaza UNJ

Gedung IDB (I, II, dan II)

Arena Prestasi

Gedung FIS
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4.1.6 Kondisi ruang terbuka publik yang paling buruk secara visual 

 

Tabel 4.4 Elemen Fisik yang Paling Buruk Kodisinya Secara Visual 
No. Ruang Terbuka Publik Alasan 

1.  Parkiran (Spiral dan belakang UNJ)  Sistem parkirannya masih 

berantakan dan sampah berantakan. 

 Bangunannya sudah tua 

 Terlihat tidak terawat dan tidak 

dibersihkan 

 Masih sering terlihat parkir 

sembarang sehingga pejalan kaki 

sulit mendapatkan akses jalan 

2.  Kantin Blok M  Banyak sampah dan terlihat sumpek 

 Gedungnya lama, banyak sampah, 

tidak terurus, dan tidak enak dilihat 

 Kotor dan tidak terawat 

3.  Teater Terbuka UNJ  Tidak bersih bangku-bangkunya 

usang 

 Terlalu gersang jadi panas sehingga 

tidak nyaman 

 Sering terdapat sampah 

4.        Gedung Fakultas Ilmu Sosial (FIS)  Karena gedungnya lama sehingga 

terlihat lusuh, susah sinyal dan sulit 

untuk menggunakan toilet 

 terlihat seperti gedung tak terawat 

5.  Arena Prestasi FIS  Kondisinya kotor 

 Terbatas penggunaannya, biasa 

digunakan oleh FIS saja, kotor dan 

gedung sudah tua 

6.  BAAK  Berukuran kecil dan berada dipaling 

ujung dan tidak ada tulisan BAAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Diagram Pie Elemen Fisik yang Paling Buruk secara Visual 

23% 

13,30% 

16,60% 

13,30% 

20% 

3,30% 

Elemen Fisik yang Paling Buruk 
secara Visual 

Parkiran (Spiral dan
Belakang UNJ)

Kantin Blok M

Teater Terbuka
(Terbuk)UNJ

Gedung Fakultas Ilmu
Sosial (FIS)

Arena Prestasi FIS
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50% 

30% 

6,60% 

3,30% 

3,30% 3,30% 3,30% 

Elemen Fisik yang Paling Baik Secara 
Visual 

Tugu/Plaza UNJ

IDB (I, II, dan III)

Lapangan UPT

Teater Terbuka (Terbuk) UNJ

Wifi Zone

Taman Hasyim Ashari

Taman (Bukit) teletubbies

4.1.7 Kondisi ruang terbuka publik yang paling baik secara visual 

 

Tabel 4.5 Ruang Terbuka Publik yang Kondisinya Paling Baik Secara Visual  
No. Ruang Terbuka Publik Alasan 

1.  Tugu (Plaza) UNJ  Merupakan ikon dari UNJ 

sehingga kondisinya baik 

 Terurus, bersih, dan 

pemanfaatannya maksimal 

 Karena aset paling penting di 

UNJ 

2.  IDB (I, II, dan III)  Karena kondisinya bersih dan 

nyaman di dalamnya 

 gedung baru, megah dan 

fasilitasnya terpenuhi 

 Perawatannya rutin 

3.  Lapangan UPT  Karena paling mendominasi 

gambar peta 

4.  Teater Terbuka (Terbuk) UNJ  Bersih dan nyaman untuk 

tempat berkumpul dan 

bersantai 

5.  Wifi Zone Karena terawat 

6.  Taman Hasyim Ashari Karena persis di gedung IDB III 

jadi pusat perhatian 

7.  Teletubbies Strategis dan sering dikunjungi 

 

Gambar 4.6 Diagram Pie Elemen Fisik yang Paling Buruk secara Visual 
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4.1.8 Pemanfaatan dan intensitas pemanfaatan elemen fisik yang sulit dikenali  

Tabel 4.6. Pemanfaatan dan intensitas pemanfaatan elemen fisik yang sulit dikenali 

No. Elemen Fisik 
Jenis Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik berdasarkan Kepentingan 

Akademik Organisasi Pribadi (Independen) 

1.  
Pendopo FBS (depan  

pustikom) 

- -  Berkumpul dengan teman- teman 

(nongkrong) 

 Mengakses internet 

2.  
Arena Prestasi Fakultas Ilmu 

Sosial (Apres FIS) 

-  Tempat sharing dan diskusi 

 Pentas seni (acara-acara musik) 

 Lokasi acara-acara keorganisasian 

 Tempat agitasi masa 

 Sekedar duduk-duduk dan 

menunggu teman 

 Lewat dan menonton acara yang 

digelar di Apres  

 Berkumpul biasanya yang 

melibatkan banyak orang 

 Hanya lewat 

 Tidur 

3.  Teater Terbuka (Terbuk) 

-  Titik Kumpul dalam Organisasi 

 Titik kumpul jika hendak bepergian 

misalnya PKL 

 Rapat/diskusi 

 Tempat agitasi masa (sebelum 

demonstrasi mahasiswa) 

 Mengikuti kegiatan UKM 

 Tempat menggelar sebuah 

acara/briefing sebelumnya 

 Menunggu Ojek 

 Hanya lewat/duduk sebentar 

 Mengobrol/senda gurau/nongkrong 

 Makan siang 

 Melihat orang latihan menari 

 

1.  Gedung FT-FE-FBS - - - 

2.  Gedung Fakultas Ilmu Sosial 
 Kuliah  Organisasi tingkat program studi dan 

fakultas 

 Mengakses internet 

3.  BAAK 
 Mengurus berkas-berkas 

akademik 

- - 

4.  Klinik UNJ - - - 
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4.1.9 Pemanfaatan dan intensitas pemanfaatan elemen fisik yang mudah dikenali  

Tabel 4.7. Pemanfaatan dan intensitas pemanfaatan elemen fisik yang mudah dikenali 

No. Elemen Fisik 
Jenis Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik berdasarkan Kepentingan 

Akademik Organisasi Pribadi (Independen) 
1.  Tugu/Plaza UNJ -  Rapat 

organisasi/berdiskusi 

 Berdiskusi  

 Tempat digelarnya 

acara-acara kampus 

 

 Beristirahat setelah mata kuliah di gedung IDB 

 Berkumpul dengan teman-teman (nongkrong) 

 Menunggu teman 

 Menunggu jam mata kuliah 

 Bersantai setelah jam kuliah 

 Berfoto sebagai landmark-nya UNJ 

 Hanya lewat 

2.  Gedung R.A Kartini 

(IDB I) 

Gedung Dewi 

Sartika (IDB II), dan 

Gedung K.Hayim 

Ashari (IDB III) 

 Kuliah  - - 

3.  Arena Prestasi FIS -  Tempat sharing dan 

diskusi 

 Lokasi acara-acara 

keorganisasian 

 Tempat agitasi masa 

 Berkumpul biasanya 

yang melibatkan banyak 

orang 

 Pentas seni (acara-acara 

musik) 

 Sekedar duduk-duduk dan Menunggu teman 

 Lewat dan menonton acara yang digelar di APRES  

 Hanya lewat 

 Tidur 

4.  Gedung Fakultas 

Ilmu Sosial 
 Kuliah  Organisasi tingkat 

program studi dan 

fakultas 

 Mengakses internet 
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5.  Blok M - -  Makan siang dan sore 

 Membeli makanan/minuman 

 Mengobrol 

 Berkumpul dengan teman 

6.  UPT Perpustakaan  Belajar 

 Membaca buku 

 Meminjam buku 

 Mencari buku 

referensi 

 Mengerjakan tugas 

 Seminar 

 Berdiskusi 

 

 Tidur 

 Menemani Teman 

 

7.  Gedung G  Mengerjakan tugas  Mengunjungi sekretariat 

organisasi 

 Rapat  

 Sholat (mushola gedung G) 

 Jajan ke koperasi mahasiswa (Kopma) 

 Mengunjungi stand makanan di depan gedung G (ketika 

diadakan) 

8.  Taman (Bukit) 

Teletubbies 

-  Diskusi/Rapat  

 

 Berkumpul 

 Menunggu orang 

 Bersantai/Mengobrol 

 Menunggu teman 

 Tempat menonton acara-acara kampus 

yang berlangsung di lapangan UPT 
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4.1.10 Penilaian Peta Mental Responden 

Kemampuan peta mental yang baik berdasarkan kemampuan 

responden dalam menggambarkan keruangan tertentu. Kemampuan 

menggambar secara visual di atas kertas dengan indikator kemampuan 

menguasai mengenal dan menggambarkan seluruh tempat pada suatu 

ruang adalah Path, Landmark, Nodes, Edges, dan District. 

Sampel peta mental yang memiliki 90% kesamaan dengan peta asli 

dijadikan sebagai referensi untuk tolak ukur kemampuan responden 

dalam mengambarkan ruang di Universitas Negeri Jakarta.  Penilaian 

peta mental menggunakan skala perseratus, perhitungan penilaian 

dilakukan dengan cara tersebut untuk mempermudah dalam 

mendeskripsikan peta mental  pada golongan terbaik, sedang, dan 

buruk. Kelengkapan informasi dalam peta mental yang telah dipaparkan 

dalam teori bahwa merupakan hal yang sangat penting untuk 

mengetahui seberapa besar responden dalam mengetahui keruangan 

yang ada di kampus A UNJ.  

 

 
4.2 ANALISIS DATA 

4.2.1 Denah ruang terbuka publik berdasarkan pemahaman responden dan 

intensitas pemanfaatan 

  
 

 

 

Gambar 4.7 Denah ruang terbuka 

publik yang diketahui responden 

(Sumber: Analisis Peneliti) 

Gambar 4.8 Denah intensitas 

pemanfaatan ruang terbuka publik 

(Sumber: Analisis Peneliti) 

UPT Hums UNJ UPT Hums UNJ 
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4.2.2 Pemahaman lingkungan Universitas Negeri Jakarta berdasarkan sketsa 

peta mental responden 

4.2.2.1 Elemen-elemen dalam peta mental 

Hasil yang diperoleh dari penggambaran peta mental mahasiswa 

geografi sebagai berikut: 

1) Landmark 

 Penggambaran posisi bangunan dan bentuk bangunan secara 

dua dimensi hanya kelengkapan dari banyaknya bangunan dan 

nama bangunan sebanyak 28%  yang dapat menggambar 

dengan informasi yang cukup jelas dan lengkap.  

2) Path 

 Responden yang memiliki kecenderungan pada penggambaran 

jalan atau path  bervariasi, sebanyak 59.3% resonden dapat 

menggambarkan jalan di UNJ. 

 Jalan yang tergambar oleh responden biasanya jalan- jalan 

besar yang bisa dilewati mobil paling familiar oleh kalangan 

mahasiswa geografi, jalan- jalan setapak biasanya 

digambarkan dengan garis panjang yang lebih kecil 

dibandingkan jalan yang bisa diewati mobil, hanya sekitar 

59.3% ang menggambarkan jalan yang ada di UNJ. 

 Sebanyak 40.7%  responden tidak menggambar jalan UNJ 

dengan tidak digambar ataupun tidak lengkap. 

3) Nodes 

 Hasil dari adanya penggambaran jalan pada peta mental 

adalah adanya simpul jalan: perempatan, pertigaan, dan 

persimpangan dua jalan. Sebanyak 34.3% dapat 

menggambarkan persimpangaan atau simpul jalan pada jalan 

dengan baik dan jelas.  

4) Edges 

 sebanyak 97% dari responden memiliki kecenderungan  untuk 

bisa menggambarkan edges atau batasan setiap bangunan 

yang memiliki jarak yang dekat.   

 Responden lebih mudah dalam menggambar pembagian 
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 kelompok pada beberapa gedung pada suatu komplek 

bangunan yang dipisahkan oleh jalan yang lebar contohnya  

pengelompokan gedung Daksinapati dengan Parkiran Spiral 

menjadi satu kelompok bangunan yang berada pada daerah 

tertentu karena jarak anatara gedung Daksinapati berdekatan 

dengan gedung parkiran spiral tersebut membuat responden 

menggambar tepian batasan antar gedung dengan jalan yang 

ada di UNJ.  

 Pada peta UNJ terjadi pengelompokkan bangunan menjadi 

empat bagian: yakni kelompok satu pada bagian gedung 

daksinapati dengan parkiran spiral, kelompok kedua gedung- 

gedung di sekitar UPT, Gedung R.A Kartini (IDB I), Gedung 

Dewi Sartika (IDB II), Gedung Hasyim Ashari (IDB III), dan 

Masjid Nurul Irfan menjadi satu kelompok karenna jarak antar 

gedung tidak dibatasi dengan jalan besar (mobil bisa lewat), 

kelompok ketiga adalah gedung-gedung yang sejajar 

posisinya pada bagian utara kampus A UNJ  yaitu bangunan 

diantara  gedung FIS , gedung FT, dan Gedung Pasca Sarjana 

sedangkan kelompok keempat berbatasan dengan wilayah 

luar UNJ yaitu perumahan dosen UI.  

5) District 

 Kecenderungan responden dalam menggambar posisi pada 

setiap gedung bebeda- beda sebanyak 65%  responden 

dapat mengggambarkan pengelompokan bangunan dengan 

jelas.  

 Pola penggambaran district telah dijlaskan sebelumnya 

bahwa ada empat kelompok wilayah yang saling berdekatan 

dan saling mengasosiasikan dengan tempat- tempat lain, 

sedangkan edges tepi- tepian atau batasan pada ruang 

wilayah UNJ dengan ruang luar wilayah UNJ pada bagian 

utara, selatan, timur, dan barat.  

 



  

38 

 

4.2.2.2 Sketsa paling lengkap 

a. Gaya hidup mempengaruhi kelengkapan peta mental 

Gaya hidup, berkaitan dengan aktifitas yang dilakukan oleh 

responden tersebut selain kegiatan formal (kuliah). Respondedn 

yang memiliki peta mental paling lengkap melalui hasil 

wawancara memiliki gaya hidup organisatoris. Keseharian 

responden tersebut memiliki aktivitas yang sangat padat dari pagi 

hari hingga siang hari. 

“Aktifitas di UNJ yang pertama itu pagi biasanya menginap di 

gedung G mandi di Gedung G, jika ada kuliah biasanya langsung ke 

kelas, tapi jika tidak ada kelas biasanya ke sekret ICA atau sekret BEMP, 

atau sekret KOPMA, dan atau sekret BEM FIS pokoknya di antara empat 

itu ada kegiatan...”(R.D.P, laki-laki) 

Gaya hidup seorang organisatoris memiliki kemampuan 

peta mental paling baik. Hal tersebut disesbabkan waktu yang 

dihabiskan untuk berada di kampus lebih banyak dibandingkan 

orang-orang yang tidak memiliki atau bergabung dalam organisasi.  

Sehingga, memiliki waktu yang cukup untuk mengenal lingkungan 

kampus untuk membangun mental imagery mengenai denah 

kampus. Khususnya, responden tersebut mengikuti organisasi lebih 

dari satu, melalui kegiatan organisasi maka mobilitas yang 

dilakukan di lingkungan kampus yakni mengunjungi ruang-ruang 

terbuka publik lebih beragam.  

 
 

Gambar 4.9 Peta Mental Paling Lengkap yang Digambar oleh Responden 
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4.2.2.3 Sketsa paling tidak lengkap 

Hal sebaliknya terjadi pada responden yang hanya 

menggambarkan sedikit informasi berupa denah Universitas Negeri 

Jakarta pada peta mental. Hasil wawancara dengan responden 

menyatakan bahwa gaya hidup responden hanya bergantung pada 

aktifitas formal (kuliah).  Setelah selesai kuliah responden terbiasa 

untuk langsung pulang shingga responden  tidak banyak menghabiskan 

waktunya di kampus.  

“Aktifitas selain datang kuliah di kelas tergantung sih biasanya 

pulang, tapi kadang rapat kalau ada rapat, atau main.Kalau dilihat dari 

intensitasnya lebih banyak langsung pulang”.  
Ketika ditanyakan lebih jauh ternyata responden tersebut 

sebenarnya mengikuti satu organisasi dalam ruang lingkup fakultas. 

Akan tetapi, organisasi tersebut tidak cukup aktif mengadakan kegiatan. 

Sehingga, responden jarang memiliki kegiatan lain selepas kuliah.  

 
Gambar 4.10 Peta Mental Paling Lengkap yang Digambar oleh 

Responden 

 

4.2.3 Analisis faktor-faktor komponen peta mental mengenai ruang terbuka 

publik 

Berdasarkan jawaban responden, terdapat Ruang Terbuka Publik 

(RTP) yang sulit dikenali dan ada pula yang mudah dikenali dari 

kondisi visualnya. Pada sub deskripsi data telah dijelaskan jawaban-

jawaban responden mengenai hal tersebut. Kemudian, peneliti 

menggeneralisasi jawaban-jawaban tersebut ke dalam teori Lynch 
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(1960) mengenai komponen pembentuk citra peta mental. Bahwa 

terdapat tiga faktor yang menentukan yakni Identitas, Struktur, dan 

Makna. Pada Identitas, RTP sulit dikenali karena tidak adanya papan 

nama, dan ada papan nama namun kurang terlihat. Berdasarkan 

Struktur letaknya tertutup atau berhimpit dan menjorok ke dalam. 

Sedangkan, pada makna RTP sulit dikenali karena memang jarang 

dikunjungi.  

 

4.2.3.1 Analisis faktor-faktor ruang terbuka publik paling sulit dikenali 
Tabel 4.8 Faktor-faktor Ruang Terbuka Publik Paling Sulit Dikenali 

 

 

Identitas Struktur Makna 

Tidak ada 

papan 

nama 

Ada papan 

nama 

namun 

kurang 

terlihat 

Letaknya 

tertutup/ber 

-himpit 

Letaknya 
menjorok 

ke dalam 

Jarang 

dikunjungi 

Pustikom      
Arena Prestasi FIS      

Teater Terbuka 

(Terbuk) UNJ 
     

FT-FE-FBS      
Gedung Fakultas 

Ilmu Sosial 
     

BAAK      
Klinik UNJ      

 

 

4.2.3.2 Analisis faktor-faktor ruang terbuka publik paling mudah 

dikenali 

Analisis untuk RTP yang mudah dikenali sebagai berikut: pada 

Identitas, RTP mudah dikenali karena adanya papan nama besar. 

Berdasarkan Struktur, letaknya strategis dan bangunannya tinggi. 

Sedangkan, pada makna RTP sulit dikenali karena sering dikunjungi.  
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Tabel 4.9 Faktor-faktor Ruang Terbuka Publik Paling Mudah 

Dikenali 

 

 

 

Identitas Struktur Makna 
Ada papan 

nama besar 
Letaknya 

strategis  
Bangunannya 

tinggi 
Sering 

dikunjungi 

Tugu (Plaza) UNJ     
Gedung R.A Kartini 

(IDB I) 

Gedung Dewi 

Sartika (IDB II), 

dan Gedung 

K.Hayim Ashari 

(IDB III) 

    

Arena Prestasi FIS     
Gedung Fakultas 

Ilmu Sosial 
    

Blok M     
UPT Perpustakaan     

Gedung G     
Taman (Bukit) 

Teletubbies 
    

 

4.2.3.3 Analisis faktor-faktor kondisi ruang terbuka publik yang paling 

buruk secara visual 

 
Tabel 4.10 Faktor-faktor Ruang Terbuka Publik Paling Buruk Kondisinya 

secara Visual 

 

 

 

 

 

Identitas Struktur Makna 
Tidak 

ada 

papan 

nama 

Ada papan 

nama 

namun 

tidak 

terlihat 

Bangun

annya 

tua 

Letaknya 

tertutup/

ber 

-himpit/ 

menjorok 

Lingku

nganya 

kotor 

Gersang Beran

takan 

Parkiran (Spiral dan 

belakang UNJ) 
       

Kantin Blok M        
Teater Terbuka UNJ        

Gedung Fakultas 

Ilmu Sosial (FIS) 
       

Arena Prestasi FIS        
BAAK        

 

4.2.3.4 Analisis faktor-faktor kondisi ruang terbuka publik yang paling 

baik secara visual 
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Tabel 4.11 Faktor-faktor Ruang Terbuka Publik Paling Baik Kondisinya 

secara Visual 

 

 

Identitas Struktur Makna 
Ada papan 

nama 

besar/tanda 

penciri 

Letaknya 

strategis 
Ukurannya 

besar/Gedungn 

tinggi/Bentukny

a khas 

Kondisinya 

terawat 
Sering 

dikunjungi 

Tugu (Plaza) UNJ      
Gedung R.A Kartini 

(IDB I) 

Gedung Dewi 

Sartika (IDB II), 

dan Gedung 

K.Hayim Ashari 

(IDB III) 

     

Lapangan UPT      

Teater Terbuka 

(Terbuk) UNJ 
 (patung 

kupu-

kupu) 

    

Wifi Zone      

Taman Hasyim 

Ashari 
     

Taman (Bukit) 

Teletubbies 
     

 

Pemahaman responden mengenai ruang terbuka publik yang sulit 

dan mudah dipahami, terdapat ruang terbuka publik yang sama-sama sulit 

maupun mudah dipahami ketika menggambar yakni Arena Prestasi dan 

Gedung Fakultas Ilmu Sosial. Kemudian, berdasarkan alasan-alasan yang 

dikemukakan, pertama Arena Prestasi Fakultas Ilmu Sosial (FIS) yang 

sulit dipahami terdapat alasan yang kontradiksi, berdasarkan Identitas 

terdapat papan nama “Arena Prestasi” namun tidak terlalu terlihat, 

Struktur, letaknya strategis tepat di depan Fakultas Ilmu Sosial namun 

Makna dari responden yang jarang mengunjungi ruang terbuka tersebut 

serta kondisinya yang kotor menyebabkan responden menyebutnya 

sebagai RTP yang sulit dikenali. Lebih lanjut lagi, responden yang 

menjawab sukar untuk mengenali Arena Prestasi FIS beralasan bahwa 

kemungkinan besar hanya mahasiswa FIS yang tau RTP tersebut 

dinamakan Arena Prestasi, responden membayangkan dirinya sebagai 

pihak asing yang diminta untuk mengenali RTP tersebut. 
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4.2.4 Keterkaitan pemanfaatan dengan pemahaman ruang terbuka publik 

 

Pada bagian pertama kuesioner peneliti menemukan 

kecenderungan terdapat Ruang Terbuka Publik (RTP) yang diketahui 

namun jarang dikunjungi atau hanya sekedar melewatinya seperti 

Teater Terbuka (Terbuk) hanya karena terdapat kata “Terbuka” pada 

namanya responden otomatis merujuk itu sebagai ruang terbuka. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Teater Terbuka sebagai Ruang Terbuka Publik yang Paling 

Banyak Disebutkan oleh Responden 

 

Selain itu, Teater Tebuka letaknya berdekatan dengan gerbang 

utama UNJ serta berasosiasi dengan BAAK yang merupakan lokasi 

pertama yang dikunjungi oleh mahasiswa baru pada saat pertama kali 

mengurus berkas pendaftaran ulang. Maka, kesan pertama pada saat 

melihat RTP tersebut melekat dalam mental imagery responden.  

 

Gambar 4.12 Tugu/Plaza UNJ yang Menjadi Ikon Universitas Negeri 

Jakarta 
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Pemanfaatan pada Tugu/Plaza UNJ berkaitan dengan letak yang 

strategis, dekat dengan rektorat, serta makna bahwa ruang terbuka tersebut 

merupakan ikon UNJ. Sehingga pemanfaatan utama digunakan untuk 

berfoto-foto serta agitasi masa.   

 

 

Gambar 4.13 Lapangan rumput yang Disebut Oleh Responden sebagai 

Taman/Bukit Teletubbies 

 

Ruang Terbuka Publik (RTP) yang sering maupun jarang 

dikunjungi memiliki hubungan dengan kondisi visual dan fungsional RTP 

tersebut. RTP yang sering dikunjungi bermakna fungsionalnya serta 

kondisi visual yang baik, diantaranya Taman (Bukit) Teletubbies. Namun, 

ada pula RTP yang sering dikunjungi bermakna fungsionalnya berjalan 

baik meskipun kondisi fisiknya kurang baik seperti Kantin Blok M dan 

Parkiran spiral. Hal ini didasarkan pada kebutuhan terhadap ruang publik 

itu sendiri, yang merupakan sentral keberadaannya, Kantin Blok M 

merupakan kantin terbesar, parkiran spiral juga merupakan lahan parkir 

terbesar di UNJ. Di tambah lagi, Fakultas Ilmu Sosial yang merupakan 

domain aktivitas mahasiswa Pendidikan Geografi untuk kegiatan kuliah.  

Hal lain yang menjadi perhatian ialah bangunan yang bergaya tua atau 

terlihat kotor dan tidak terawat menjadi preferensi spasial responden dalam 

menentukan visual ruang terbuka publik yang terlihat buruk. 
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Gambar 4.14 Parkiran Spiral sebagai Ruang Terbuka Publik dengan 

Kondisi Visual Buruk (sebelum di renovasi) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Pemahaman mahasiswa mengenai ruang terbuka publik yang terdapat di 

Universitas Negeri Jakarta kampus A sebagai berikut; yang dimaksud ruang 

terbuka publik oleh mahasiswa merupakan ruang yang umumnya 

dimanfaatkan untuk rapat/diskusi indoor maupun outdoor,  

Berdasarkan elemen peta mental ruang terbuka publik banyak diantaranya 

merupakan ikon yang terdapat di UNJ misalnya Teater Terbuka dan Tugu 

(Plaza) UNJ dan sketsa peta mental merupakan tahap awal dalam memahami 

ruang terbuka publik sulit dan mudah dikenali ketika responden menggambar 

sketsa denah UNJ. Sedangkan, berdasarkan komponen peta mental 

diantaranya; struktur, identitas dan makna berdasarkan pengamatan dan 

pengalaman mengenai ruang terbuka publik menyebabkan responden mampu 

menilai kondisi ruang terbuka publik yang kondisinya baik dan buruk. 

Utamanya, kondisi visual buruk berdasarkan struktur akibat bangunan 

berhimpit, identitas tidak diketahui dengan tanpa papan nama, dan makna 

yang merupakan internalisasi pengalaman bahwa responden jarang 

megunjungi ruang terbuka publik tersebut. 

 

5.2 SARAN 

Keterbatasan penelitian ini diantaranya ialah dampak dari penggunaan 

angket terbuka yang menyebabkan banyaknya variasi data serta harus banyak 

menggali data responden yang tidak lengkap. Penelitian ini hanya meneliti 

peta mental mahasiswa Pendidkan Geografi tahun angkatan 2016 sehingga 

evaluasi mengenai Ruang Terbuka Publik (RTP) tidak seluruhnya mewakili 
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seluruh mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) maka dari itu 

penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas variabel penelitian agar urgensi 

penelitian dapat bertambah dan lebih bermanfaat.   
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Hasil Penilaian Peta Mental 

Tabel 1. Penilaian Denah UNJ Berdasarkan Elemen-Elemen pada Peta Mental 

No. Responden ke-n 
Nilai 

Mean 
Path Landmark Edges Nodes District 

1.  01 50 16 67 37.5 50     45,75 

2.  02 30 31 33 0 75 33,8 

3.  03 20 25 33 0 50 25,6 

4.  04 50 19 67 31.25 25 40,25 

5.  05 20 27.5 67 0 25 28 

6.  06 10 26.2 67 0 25 25,5 

7.  07 0 26 33 0 75 26,8 

8.  08 100 27 100 100 75 80,4 

9.  09 30 31.2 66 18.75 50     48,66 

10.  10 90 36 67 0 100 58,6 

11.  11 100 45 100 12.5 0.05    81,66 

12.  12 60 28.75 33 31.25 75 56 

13.  13 60 15 33 37.5 75 45,75 

14.  14 20 21.25 0 66 25 27,75 

15.  15 100 18.75 66 75 50 72,75 

16.  16 40 26.25 33 18.75 50 41 

17.  17 20 29 33 0 50 26,4 

18.  18 60 29 100 31.25 50  59,75 

19.  19 20 15 67 18.75 50 38 

20.           20 0    20 15 67 0 34 

21.  21 100 100 100 100 100 100 

22.  22 40 17.5 33 18.75 50 41 

23.  23 60 47.5 67 31.25 75        67,333 

24.  24 30 52.2 100 31.25 50 60 

25.  25 0 30 33 0 50 22,6 

26.  26 60 22.5 100 12.5 50 70 

27.  27 40 26.2 100 31.25 50      63,33 

28.  28 0 28.75 33 0 50 20,75 

29.  29 80 10 66 50 25 46,2 

30.  30 100 100 100 100 100 100 



  

x 

 

 

 

 

31 31 100 37.5 56.25 100 100 78.75 

32 32 100 42.5 62.5 100 100 81.00 

33 33 0 33.75 0 100 75 41.75 

34 34 90 33.75 50 100 100 74.75 

35 35 20 45 0 66 25 32.20 

36 36 60 38.75 31.25 66 25 44.20 

37 37 100 37.5 93.75 100 100 86.25 

38 38 80 50 56.25 100 100 77.25 

39 39 30 37.5 12.5 100 50 46.00 

40 40 70 26.25 37.5 100 50 56.75 

41 41 90 27.5 50 100 75 68.50 

42 42 100 43.75 100 100 100 88.75 

43 43 100 43.75 100 100 100 88.75 

44 44 100 67.5 100 100 100 93.50 

45 45 60 38.75 31.25 66 50 49.20 

46 46 70 32.5 43.75 100 75 64.25 

47 47 100 41.25 62.5 100 75 75.75 

48 48 100 41.25 62.5 66 75 68.95 

49 49 0 11.25 0 0 50 12.25 

50 50 30 26.25 12.5 33 50 30.35 

51 51 93.75 35 100 100 100 85.75 

52 52 60 18.75 31.25 33 50 38.60 

53 53 90 11.25 56.25 33 50 48.10 

54 54 30 37.5 25 66 75 46.70 

55 55 100 23.75 68.75 100 100 78.50 
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56 56 100 23.75 50 100 100 74.75 

57 57 50 28.75 31.25 66 75 50.20 

58 58 100 18.75 75 100 100 78.75 

59 59 40 23.75 0.62 66 50 36.07 

60 60 70 42.5 56.25 100 100 61.75 

61 61 100 22.5 56.25 66 50 58.95 

62 62 40 60 25 33 75 46.60 

63 63 100 50 100 100 100 90.00 

64 64 0 36.25 0 33 75 28.85 

65 65 0 31.25 0 33 25 17.85 

66 66 100 31.25 75 100 100 81.25 

67 67 70 27.5 33 100 50 56.1 

68 68 0 27.5 0 33 25 17.1 

69 69 100 42.5 93.75 100 75 82.25 
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Lampiran 2. Desain Angket Penelitian 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nama Responden : 

 NIM         : 

 

A. Sebutkan ruang terbuka publik di UNJ yang Anda ketahui beserta lokasi, 

deskripsi fisik mengenainya dan aktifitas yang dilakukan di ruang terbuka 

publik tersebut!  

N

o

.

  

Ruang terbuka 

publik di UNJ 

 

Lokasi dan deskripsi fisik Aktivitas yang biasa 

Anda lakukan 

Waktu dan 

frekuensi 

kunjungan 

1.   

 

 

 

 

 

 

  

2.   

 

 

 

 

 

 

 

  

3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA PENDIDIKAN GEOGRAFI TAHUN 

ANGKATAN 2016 MENGENAI RUANG TERBUKA PUBLIK PUBLIK DI 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (KAMPUS A) BERDASARKAN ELEMEN 

DAN KOMPONEN PEMBENTUK PETA MENTAL 

KELOMPOK PENELITI MUDA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

2017 

No

. 
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B. Gambarkan dena UNJ menurut pemahaman Anda! 
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C. Berdasarkan peta mental yang telah Anda gambar: 

a. Elemen fisik yang manakah yang paling sulit diingat atau dibayangkan? 

Mengapa? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

b. Elemen fisik yang manakah yang paling mudah di ingat atau 

dibayangkan? Mengapa? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

D. Berdasarkan ruang terbuka publik di UNJ yang Anda ketahui: 

 

a. Manakah yang kondisinya paling baik secara visual? Mengapa?  

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

c. Manakah yang kondisinya paling buruk secara visual? Mengapa? Masalah 

apa saja yang kerap anda temui? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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Lampiran 3. Biodata Peneliti 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Wulan Azahra Khairunisa 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Program Studi Pendidikan Geografi 

4 NIM 4315160011 

5 
Tempat dan Tanggal 

Lahir 

Jakarta, 04 Maret 1999 

6 E-mail wulanazahra49@gmail.com 

7 Nomor Telepon/HP 089604998698 

 

B. Riwayat Pendidikan 

Keterangan SD SMP SMA 

Nama Institusi SDN Pancoranmas 6 SMPN 9 Depok SMAN 3 Depok 

Jurusan   IIS 

Tahun Masuk-Lulus 2004-2010 2010-2013 2013-2016 

 

C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 

No. 
Nama Pertemuan Ilmiah 

/ Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

- - - - 

 

D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir  

No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1 
Juara 1 Lomba debat bahasa 

Indonesia, se Jabodetabek 

Vokasi Universitas Indonesia 

 

2016 

2 

Juara 2 Olimpiade Nasional 

Geografi 

HMD Geografi Universitas 

Indonesia 

 

2015 

3 

Olimpiade Sains Nasional 

tingkat Provinsi bidang 

Kebumian 

Dinas Pendidikan Provinsi 

Jawa Barat 

2015 

4 
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