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BAB IV 

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa yang kos di sepanjang 

jalan Gajayana sampai jalan Sumbersari. Mahasiswa yang kos di 

sepanjang jalan Gajayana sampai jalan Sumbersari ini merupakan 

mahasiswa dari berbagai Universitas yang ada di Malang seperti 

Universitas Brawijaya, UIN Malang, Uneversitas Negrei Malang dan 

Unisversitas Islam Malang.  

Jumlah RT yang berdekatan dengan jalan Gajayana sampai jalan 

Sumbersari terdapat tujuh RT. Untuk wilayah jalanGajayana terdapat RT 

01 dengan jumlah 61 mahasiswa yang kos, RT 02 83 mahasiswa, RT O3 

terdapat 23 mahasiswa yang kos dan RT 04 memiliki 55 jumlah 

mahasiswa yang kos. Untuk di jalan Sumbersari RT 04 memiliki jumlah 

mahasiswa yang kos sebanyak 62, RT 08  76 mahasiswa dan RT 10 

memiliki jumlah mahasiswa yang kos sebanyak 215 mahasiswa. 

Pada penelitian ini yang akan dijadikan responden adalah mahasiswa 

yang kos di sepanjang jalan Gajayanan sampai jalan Sumbersari. Terdapat 

empat RT yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu RT 1 dan 

2 untuk di jalan Gajayana, serta RT 4 dan 10 untuk di jalan Sumbersari. 

Jumlah mahasiswa yang kos di RT.01 = 61 mahasiswa, RT.02 = 83 

mahasiswa, RT.04 = 55 mahasiswa dan  . 10 = 215 mahasiswa (Sumber 

ketua RT 01, 02di jalan gajayana dan ketua RT 04 dan 10 di jalan 
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sumberari). Berikut ini adalah lokasi yang akan dijadikan sebagai 

penelitian. 

 

 

Jl. Bend sutami  Jalan Sumbersari Jalan Gajayana 

 

Secara administratif, untuk wilayah RT 01 dan RT 02 yang berada di 

jalan Gajayana ini masuk dalam cangkupan RW 02 dan masuk pada 

kecamatan Lowokwaru. Dilihat secara administratif wilayah RT 04 dan 10 

yang berada di jalan Sumbersari ini masuk kedalam cangkupan RW 02 

serta masuk pada kelurahan Sumbersari dan kecamatan Lowokwaru.  

Kelurahan Sumbersari  memiliki luas sekitar 92,4 Ha, untuk 

kelurahan Sumbersari memiliki batas yaitu jika dilihat dari bagian sebelah 

utara berbatasan dengan dengan kelurahan Ketawanggede, sebelah selatan 

berbatasan dengan kelurahan Karang Besuki, di sebelah barat berbatasan 

dengan kelurahan kelurahan Dinoyo serata di sebelah timur berbatasan 

langung dengan kelurahan Penanggugan. Di sepanjang jalan Gajayana 

sampai dengan jalan Sumbersari terdapat beberapa perguruan tinggi seperti 

Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 Wilayah jalan Gajayana sampai dengan jalan Sumbersari memiliki 

sarana dan prasarana yang cukup memadai. Seperti ketersedian 
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transportasi umum yang cukup banyak misalnya saja dapat menggunakan 

mikrolet atau angkutan kota dengan nama jalur AL, AG, ADL, LDG, GL, 

JPK, JDM, LG dan TSG. Ketersedian transportasi dengan menggunakan 

aplikasi seperti Grab dan Gojek pun juga tersedia di wilayah ini. 

Ketersedian sarana dan prasarana untuk menunjang  komunikasi juga 

tersedia di wilayah ini, misalnya saja dilihat dengan banyaknya terdapat 

warung internet serta kedai atau warung makan yang menyediakan wiffi. 
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