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ABSTRAKSI 

Perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :"Apakah 
tingkat komunikasi dan tingkat persepsi warga perumahan pada nilai-nilai 
pembangunan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi warga perumahan dalam 
pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan perumahan? jika ya 
seberapa besar pengaruhnya ?". Adapun tujuan tulisan ini adalah ingin 
menjelaskan apakah ada pengaruh antara tingkat komunikasi dan tingkat persepsi 
warga pada nilai-nilai pembangunan terhadap tingkat partisipasi warga dalam 
pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosiaI di kompleks perumahan, jika ada 
seberapa besar pengaruhnya. 

Berdasarkan perumusan masalah yang disajikan, metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode penelitian survai dengan pendekatan 
kuantitatif dan menggunakan tipe penelitian eksplanasi. Penelitian ini mengambil 
Iokasi penelitian di perumahan Bumi Wisma Tengger Kandangap Surabaya 
dengan responden sebanyak 60 orang yang diambil dengan cara acak sederhana. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, penyebaran 
kuesioner, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisa yang digunakan 
untuk menguji hubungan antara kedua variabel bebas (tingkat komunikasi dan 
tingkat persepsi warga perumahan pada nilai-nilai pembangunan) terhadap tingkat 
partisipasi warga perumahan daJam pembangunan fasilitas umum dan fasilitas 
sosial di kompleks perumahan adalah teknik analisa regresi ganda dan korelasi 
parsial. Data yang terkumpu] dianalisa dengan menggunakan kedua uji stasistik 
yang telah disebutkan sebelumnya, dimana dalam perhitungannya dibantu dengan 
SPSS (Statistical Product And Service Solution) versi 10. 

Dari analisa data dan interpretasi data yang dilakukan disimpulkan bahwa 
ada pengaruh antara tingkat komunikasi dan tingkat persepsi warga perurnahan 
dalam pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kompleks perumahan 
sebesar 80,7 %. Dalam tulisan ini juga ditemukan bahwa tingkat persepsi warga 
yang sedang bahkan rendah dapat pula meningkatkan partisipasi warga untuk 
memenuhi kebutuhan warga sendiri dikarenakan kesadaran warga yang tinggi 
untuk memenuhi sendiri kebutuhannya dari pada menunggu dari pihak pemerintah 
maupun swasta. 
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