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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik rumah yang 

diinginkan pasangan usia muda saat ini yang dilihat dari tipe rumah, lokasi rumah dan cara 
pembelian rumah yang diinginkan pasangan usia muda di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam 
Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Penelitian ini digolongkan pada penelitian deskriptif 
kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu, 
data yang diambil melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder 
yaitu, data yang diambil dari instansi-instansi terkait. Informan dalam penelitian ini adalah 
pasangan usia muda yang menikah antara umur 18 – 40 tahun. Jumlah informan dalam 
penelitian ini dibatasi yaitu sebanyak 30 pasangan karena dirasa sudah mewakili hasil 
penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, karakteristik rumah yang diinginkan 
pasangan usia muda. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa pada umumnya luas 
bangunan rumah yang diinginkan pasangan usia muda adalah 36 – 45 m2 dengan luas tanah 
antara 100 – 200 m2. Sedangkan model rumah yang diminati umumnya sama yaitu model 
minimalis dengan bangunan tidak bertingkat dan konstruksinya permanen. Kedua, Lokasi rumah 
yang diinginkan. Berdasarkan lokasinya preferensi pasangan usia muda dalam menentukan 
karakteristik rumah akan dipengaruhi oleh tiga hal yaitu: a) tingkat keamanannya dari bencana 
seperti tsunami, banjir dan longsor, b) lokasi yang strategis, yaitu dekat dengan tempat kerja, 
sarana prasarana lengkap, transportasinya lancar, dan fasilitas umum mudah di jangkau. c) sudah 
tersedianya tanah untuk dibangun rumah seperti di kampung. Berdasarkan hal tersebut, di Kota 
Padang lokasi yang paling banyak diminati adalah daerah sekitar Bypass, Lubuk Begalung dan 
daerah sekitar Gunung Pangilun. Karena daerah tersebut merupakan daerah yang letaknya aman 
dan strategis. Ketiga, berdasarkan cara pembeliannya, pembelian rumah terdiri dari dua cara 
yaitu tunai dan kredit. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pasangan usia muda umumnya ingin 
membeli rumah secara kredit yaitu sebanyak 90% sedangkan yang lainnya secara tunai (10%).  
 


