
[ANALISIS SOSIAL] 

berbasis peta 
[Widhyanto Muttaqien] 



TENTANG 
CREATA 

 

Perkumpulan Creata adalah 

perkumpulan yang bergerak di 

bidang Riset. Advokasi, dan 

Teknologi Tepat Guna 

R iset 

E dukasi 

A ksi 

D iseminasi  



• Goal: Menjelaskan fungsi peta 

• Actual: Dapat menggunakan berbagai macam 

peta untuk analisis sosial 

− Peta dasar 

− ‘Peta’ sosial 

Tujuan 



Peta Dasar 

• Apa itu peta: sebagian atau keseluruhan 

permukaan bumi yang diproyeksikan ke dalam 

suatu bidang datar dengan perbandingan atau 

perkecilan tertentu yang disebut skala. 

• Peta dibuat untuk memberikan gambaran 

terhadap si pemakai tentang suatu medan 

• Apa itu legenda: lambang/simbol yang 

digunakan untuk memudahkan membaca peta. 

Disebut juga sebagai keterangan peta 



Apa itu pemetaan sosial 

• Pemetaan/mapping: serangkaian kegiatan yang 

menggunakan ‘peta’  sebagai dasar aktivitasnya. 

• Pengertian ‘peta’ meluas tidak berupa proyeksi 

bumi, contohnya: ‘peta pikiran’ ‘mind mapping’ 

• Pemetaan sosial; aktivitas manusia di dalam 

ruang 

− Sejarah tempat 

− Perubahan lingkungan 

− Kalender pangan  



Sejarah tempat 

• Merupakan sebuah rangkaian cerita yang 

bersifat kronologis (berurutan) yang 

menggambarkan asal-usul tempat, peristiwa, 

dan tokohnya. 

− 1945 mulai terjadi pembukaan lahan permukiman 

baru di desa A, terletak di utara desa yang 

sekarang menjadi Kebun Binatang Ragunan, 

tokoh yang waktu itu berpengaruh adalah H. 

Murad, seorang jawara sekaligus ulama yang 

disegani karena ilu agama. Keturunan H. Murad 

sekarang banyak berdomisili di daerah 

Kebagusan.  



Peta perubahan lingkungan 

• Bertujuan untuk mengetahui sejarah 

perkembangan dan perubahan lingkungan dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat 

• Biasanya ditandai perubahan cara mengolah alam 

(budidaya) atau perubahan fisik bentang alam 

(daratan, perairan, flora/fauna dll.) 



Tahun Peristiwa 
Sumberdaya 

Alam 

  

Wilayah 
Perubahan 

Yang 

Terjadi 

Tren 

Kecenderunga

n 

Akibat 

(sosial, 

ekonomi, 

ekologi) 

1970-an Perpindahan 

penduduk 

dari daerah 

Senayan 

Jakarta 

Kebun buah, 

sawah 

Jagakarsa, 

Srengseng 

Masyarakat 

bertambah 

majemuk, 

pohon dan 

sawah hilang 

Kebutuhan 

lahan untuk 

rumah 

meningkat, 

harga tanah 

mahal, 

masyarakat 

cenderung 

menjual tanah 

Terjadi 

penjualan 

tanah besr-

besaran, warga 

mulai 

meninggalkan 

perkebunan, 

penghasilan 

didapatkan 

dari kontrakan 

 1980-an 

Dst. 

Sejarah Perubahan Ekologi 



Peta pangan 

Jenis Tanaman  Bulan 

  Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Ket. 

Tanaman 

pangan 

Tanaman Obat                         

-Mahkota ewa                         

-Kunyir                         

Buah                         

- Jambu                         

- Mangga                         

Perkakas                         

- Bambu                         



PERENCANAAN LAPANGAN 



Sumberdaya 
• Waktu 2 minggu 

− Alokasi waktu – Alokasi tenaga 

• Responden 

− Orang yang menjadi target sampel/contoh dari sekian 

persen populasi untuk menjawab pertanyaan 

penelitian 

• Tua/Muda 

• Umur 

• Asal/Gender 

• Informan 

− Orang yang menjadi referensi untuk tema-tema 

budaya tertentu dalam proses penelitian 



Logistik 

• Kamera 

• Tali ukur/meteran 

• Perekam 

• Buku catatan dan ATK 

• ID Card 

 



Bahan 

• Daftar pertanyaan 

• Peta 



Teknik Mencatat Cepat 

• Gunakan pulpen warna-warni  

• Buat marjin untuk membuat tema tertentu 

• Pilih warna pulpen untuk hal-hal sebagai berikut 

− Kutipan menarik 

− Data (nama tempat, orang, pohon dll) 

− Pertanyaan yang perlu dielaborasi/ditanya lebih dalam 

− Jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan  


