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BAB V 
ANALISA DATA 

 
 
 

 

5.1. Gambaran Umum Responden Penelitian  

Dari hasil perhitungan jumlah responden pada uraian bab 

sebelumnya, maka dibutuhkan sejumlah 72 orang sebagai respondenya 

agar penelitian dapat berjalan dengan baik. Adapun jumlah responden 

tersebut merupakan penghuni dari rumah tinggal kayu di Dusun Siwarak 

yang telah mengalami interaksi, baik dalam hal menghuni maupun 

beraktivitas di dalam rumah tinggal tersebut 

Responden penelitian ini memiliki beberapa latar belakang yang 

cukup bervariatif jika ditinjau dari segi umur dan pekerjaanya. Hal ini dapat 

dijelaskan melalui diagram karakteristik responden dari hasil analisa di 

lapangan 

 
5.1.1. Berdasarkan Kelompok Usia 

Dari hasil pengumpulan data lapangan, diperoleh beberapa 

macam usia dari penghuni yang menjadi responden. Karena tingkat 

variatif usia yang cukup tinggi, sehingga untuk mempermudah dalam 

analisa karakteristik responden, maka dikelompokan dalam beberapa 

kategori, yakni di bawah 15 tahun, antara 16 s/d 25 tahun, antara 26 s/d 

35 tahun, antara 36 s/d 45 tahun, antara 46 s/d 55 tahun, dan di atas 56 

tahun 
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Diagram kelompok usia pada gambar 5.1 menunjukkan 

prosentase usia dari responden yang dipilih. Pada kelompok ini 

didominasi oleh responden dengan kelompok usia antara 26 s/d 35 tahun, 

dan hanya terpaut sebesar 4% dari kelompok usia 36 s/d 45 tahun. 

Sedangkan responden dengan jumlah paling sedikit adalah pada 

kelompok usia di bawah 15 tahun 

 
5.1.2. Berdasarkan Kelompok Pekerjaan 

Terdapat beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh 

responden, data ini diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di 

lapangan. Diantara beberapa jenis pekerjaan tersebut adalah bertani dan 

buruh, karena dua pekerjaan ini sudah sangat umum ditemukan di 

beberapa daerah pedesaan. Mayoritas pekerjaan yang dilakukan adalah 

yang berkaitan dengan pengerahan tenaga. Untuk jumlah prosentasenya 

dapat dilihat pada gambar 5.2 berikut ini 
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Gambar 5.1 

Diagram Kelompok Usia 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 
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Dapat dilihat pada diagram di atas (gambar 5.2) terdapat 

keseimbangan antara jumlah dari jenis pekerjaan bertani dan buruh, yakni 

masing-masing sebesar 25% dari total responden. Sedangkan mayoritas 

atau dominasi yang terdapat pada kelompok ini adalah pada jenis 

pekerjaan lain-lain. Jumlah prosentase dari jenis pekerjaan tersebut 

sebesar 33% dari jumlah keseluruhan, pekerjaan ini meliputi beberapa hal 

seperti; ibu rumah tangga, pembantu, pengangguran, dan lain sebagainya 

Untuk jumlah terkecil terdapat pada jenis pekerjaan wiraswasta, 

umumnya responden yang bekerja dalam bidang ini adalah sebagai 

pedagang. Diantaranya adalah dengan berdagang hasil bumi, pengrajin 

emping, dan berdagang barang lainya 

 
5.1.3. Berdasarkan Tempat Bekerja 

Dari beberapa jenis pekerjaan yang dijumpai di lapangan dan 

telah terlampir pada sub-pembahasan sebelumnya, maka dapat 

dikategorikan dalam beberapa tempat yang umumnya digunakan untuk 

25%
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33% Bertani

Buruh

Karyawan

Wiraswasta

Lain-lain

Gambar 5.2 

Diagram Kelompok Pekerjaan 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 
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bekerja, yaitu sawah / ladang, pabrik, pasar, dan di rumah. Untuk 

besarnya prosentase tempat yang digunakan tersebut dapat dilihat pada 

diagram berikut ini 

 

 

 

Terdapat dua prosentase yang sama besar pada jenis tempat 

yang digunakan untuk bekerja, yaitu di sawah / ladang, dan di rumah. 

Sedangkan pabrik sebagai tempat bekerja memperoleh prosentase 

sebesar 17% dan pasar sebesar 19%. Hal ini menunjukan bahwa 

sebagian besar dari responden bekerja di luar rumah, yang merujuk pada 

prosentase dari tempat bekerja; sawah / ladang, pasar, dan pabrik, karena 

tempat-tempat tersebut merupakan tempat yang berada di luar lingkungan 

rumah tinggal 

 

5.2. Deskripsi Penilaian Responden 

Sistem penilaian pada uji statistik yang dilakukan menggunakan 

skala likert, hal ini digunakan untuk mempermudah dalam mengukur 

32%

17%19%

32%

Sawah / ladang

Pabrik
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Rumah

Gambar 5.3 

Diagram Tempat Bekerja 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 
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instrumen yang bersifat abstrak. Terdapat lima angka sebagai penilaian 

dari skala tersebut, yakni 5 (sangat setuju), 4 (setuju), 3 (netral), 2 (tidak 

setuju), dan 1 (sangat tidak setuju). Dari perhitungan ini dapat diketahui 

besar prosentase respon pada masing-masing item pertanyaan dari para 

responden yang telah dipilih. Untuk memudahkan dalam pemahamanya, 

maka digunakan sistem grafik sebagai media penyajianya 

 
5.2.1 Penilaian Variabel Bebas (Kondisi Fisik) 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, variabel ini 

terdiri atas beberapa elemen yaitu; ukuran dan bentuk, perabot dan 

penataanya, suhu dan kelembapan, bau dan pencemaran udara, bahan 

bangunan, warna dan pencahayaan.  Masing-masing elemen telah 

dilakukan uji lapangan terhadap responden, dan hasil dari penilaian 

tersebut dapat dijelaskan melalui grafik yang telah disusun 

1) Ukuran dan bentuk (X1) 

 Ruangan dengan kondisi yang sempit dapat menyebabkan rasa 

kurang nyaman (X1.1) 

Penilaian responden terhadap instrumen X1.1 memiliki 

tingkat kecenderungan yang tinggi atas respon sangat setuju, 

bahwa ruangan yang sempit dapat menyebabkan rasa kurang 

nyaman. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini (gambar 

5.3) yang menunjukkan  dominasi dari respon tersebut. Sehingga 

responden menganggap bahwa ruang-ruang sempit yang ada di 
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dalam rumah tinggal mereka termasuk dalam kategori ruangan 

yang kurang nyaman 

 

Kondisi ruang yang sempit dapat ditemukan pada kamar 

tidur dari hampir keseluruhan rumah sampel yang ada. Sebagian 

besar memiliki ukuran kecil (2,5 x 3 m) dengan isi perabotan yang 

cukup banyak 

    

 

 Merasa lebih bebas dan leluasa bergerak di dalam ruangan 

yang luas dibandingkan yang sempit (X1.2) 
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Gambar 5.4 

Grafik Ukuran dan Bentuk (X1.1) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.5 

Kondisi Kamar Tidur (Sampel 4 dan 6) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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Dilihat dari gambar 5.6, hasil statistik pada instrumen 

X1.2 menunjukkan lebih dari 80% responden memberikan 

penilaian sangat setuju. Hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas 

responden merasa lebih leluasa bergerak di ruang yang lebih 

luas, seperti pada ruang tamu / ruang keluarga, dibandingkan 

dengan ruang yang sempit, seperti pada kamar tidur 

 

 

 Besaran ruang menyesuaikan dengan kegiatan yang berjalan di 

dalamnya (X1.3) 
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Gambar 5.6 

Grafik Ukuran dan Bentuk (X1.2) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.7 

Kondisi Ruang Keluarga 
 dan Ruang Tamu (Sampel 10 dan 4) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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Pada grafik di atas (gambar 5.8) terdapat sebesar 43% 

respon setuju dari para responden mengenai instrumen X1.3. 

mereka berpendapat bahwa luas dari ruangan yang ada di dalam 

rumah tinggal merupakan penyesuaian dari kegiatan yang 

berjalan di dalamnya. Sedangkan 35% respon lainya yaitu netral, 

yang dapat diartikan bahwa mereka tidak berpendapat mengenai 

hal tersebut 

    

Hal ini dapat dilihat dari ukuran ruang tamu dan ruang 

keluarga yang besar, karena seringnya digunakan sebagai tempat 

kegiatan adat, keagamaan, maupun sosial 
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Gambar 5.8 

Grafik Ukuran dan Bentuk (X1.3) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.9 

Ruang Tamu yang Luas (Sampel 6) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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 Ruangan dengan ukuran terlalu besar akan menimbulkan kesan 

kosong (X1.4) 

 

Pendapat responden mengenai pernyataan pada 

instrumen X1.4 mayoritas menyatakan setuju. Hal ini ditunjukkan 

oleh grafik yang menyentuh angka 44% dari jumlah total 

responden. Selain itu terdapat pula pendapat yang hampir 

seimbang antara sangat setuju dan netral, yaitu masing-masing 

sebesar 24% untuk sangat setuju dan 22% untuk netral 

 

Ukuran ruang tamu yang cukup besar, dan sedikitnya 

perabotan yang ada atau bahkan tanpa perabotan, menjadikan 

ruang tersebut terkesan kosong 
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Gambar 5.10 

Grafik Ukuran dan Bentuk (X1.4) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.11 

Ruang Tamu Minim Perabotan (Sampel 1) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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 Ruangan dengan ukuran terlalu kecil akan menimbulkan kesan 

sesak (X1.5) 

Instrumen pernyataan ini (X1.5) merupakan aspek 

pendukung sekaligus untuk memastikan dari penyataan 

sebelumnya (X1.4). Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden sangat setuju mengenai pertanyaan 

yang diajukan. Hal ini merupakan pendapat yang selaras 

terhadap pendapat sebelumnya, dan tidak terjadi kontradiksi 

 

Ruang yang memiliki kesan sesak ini biasanya terdapat 

pada kamar tidur, karena ukuran dari kamar ini cukup kecil. 

Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar 5.5, dengan ukuran 

kecil serta memiliki beberapa perabotan, sehingga terkesan sesak 

 

 Ruangan yang memiliki bukaan dinding terasa lebih luas 

dibandingkan dengan yang tidak memiliki (X1.6) 
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Gambar 5.12 

Grafik Ukuran dan Bentuk (X1.5) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 
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Terdapat dua respon yang cukup dominan pada 

instrumen X1.6 ini, yakni sangat setuju sebesar 35% dan setuju 

sebesar 50%. Hal ini membuktikan bahwa ruang dengan bukaan 

dinding memiliki kesan yang lebih luas dibandingkan yang tidak 

memiliki. Kondisi tersebut dialami oleh responden pada ruang 

rumah tinggal mereka, terutama di dalam kamar tidur yang 

memiliki jendela namun jarang digunakan atau bahkan tidak 

terdapat jendela sama sekali  

 

 Ruangan yang memiliki batas plafond tinggi akan menimbulkan 

kesan yang lebih luas (X1.7) 
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Gambar 5.13 

Grafik Ukuran dan Bentuk (X1.6) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.14 

Ruang Tidur dengan Jendela  
yang Selalu Tertutup (Sampel 6) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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Jika dilihat kembali pada lokus penelitian yang berupa 

rumah tinggal di Dusun Siwarak, maka akan kita jumpai sebagian 

besar rumah tinggal mereka tidak memiliki penutup plafond. Hal 

ini berdampak pada respon dari responden penelitian yang 

mayoritas menyatakan sangat setuju (42%) dan setuju (49%) 

terhadap instrumen X1.7 

 

Ketiadaan plafond di dalam ruang menambahkan kesan 

kemenerusan terhadap batas atas / atap. Sehingga menimbulkan 

kesan yang lebih luas dari ukuran sebenarnya 
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Gambar 5.15 

Grafik Ukuran dan Bentuk (X1.7) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.16 

Ruang Tanpa Plafond (Sampel 6 dan 5) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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2) Perabotan  

 Ruang dengan banyak perabotan akan terasa sempit atau  

sesak (X2.1) 

 

Responden, dalam hal ini penghuni rumah tinggal di 

Dusun Siwarak memberikan respon yang sangat menonjol pada 

instrumen X2.1 ini. Sebanyak 75% responden menyatakan sangat 

setuju bahwa ruang dengan banyak perabotan akan terasa 

sempit, dan tidak terdapat seorang respondenpun yang 

menyangkal / tidak setuju terhadap hal tersebut  
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Gambar 5.17 

Grafik Perabot dan Penataanya (X2.1) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.18 

Ruang Minim Perabotan (kiri) dan Ruang 
Banyak Perabotan (kanan) – Sampel 5 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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 Jumlah perabotan yang terlalu banyak dapat menghambat 

pekerjaan yang dilakukan (X2.2) 

Respon sangat setuju dan setuju memiliki porsi yang 

sangat signifikan pada segmen ini. Hal ini dapat dilihat pada grafik 

yang menunjukkan angka 44% dan 37% dari total responden. 

Penilaian instrumen X2.2 ini juga memberikan efek memperkuat 

dari statement pada segmen sebelumnya 

 

Kondisi ruang dengan banyak perabot dapat dilihat pada 

gambar 5.18, yang menunjukkan ruangan menjadi sempit dan 

dapat mengganggu gerak dari manusia di dalamnya 

 

 Penataan perabotan yang asimetris / tidak beraturan 

menimbulkan kesan yang lebih santai dan tidak formal (X2.3) 
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Gambar 5.19 

Grafik Perabot dan Penataanya (X2.2) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 
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Meskipun sebagian besar responden yaitu 41% 

menyatakan setuju bahwa penataan perabot yang tidak beraturan 

memberikan kesan lebih santai, namun hal ini juga diikuti oleh 

respon lain, yakni netral sebanyak 31%. Respon netral ini tidak 

memberikan penilaian yang memihak, karena tidak menyangkal 

maupun menyetujui dari pernyataan yang diajukan  

       

 

 

 

 Perabotan yang ditata dengan bentuk (konfigurasi) ‘L’ terasa 

lebih lapang dibandingkan dengan bentuk ‘I’ atau ‘U’ (X2.4) 
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Gambar 5.20 

Grafik Perabot dan Penataanya (X2.3) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.21 

Penataan Perabot yang Tidak Teratur 
(Sampel 9) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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Jika melihat pada grafik diatas (gambar 5.22) terdapat 

dua respon yang sama, antara sangat setuju dan setuju dengan 

prosentase sebesar 26%. Namun penilaian yang sangat dominan 

terdapat pada respon netral, yaitu sebesar 45% dari total 

responden. Netral dalam hal ini memiliki makna tidak menyatakan 

setuju maupun menyangkal atas statement X2.4 yang diajukan 

 

 

3) Penghawaan ruangan (X3) 

 Ruang dengan kondisi panas dan gelap dapat menurunkan 

kinerja dari aktivitas yang dilakukan (X3.1) 
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Gambar 5.22 

Grafik Perabot dan Penataanya (X2.4) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.23 

Penataan Perabot  (Sampel 8) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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Hampir keseluruhan responden yang ada, memberikan 

respon yang sangat setuju dan setuju. Masing-masing 

memberikan penilaian sebesar 54% untuk sangat setuju dan 36% 

untuk setuju, sedangkan sisanya memiliki penilaian yang tidak 

signifikan. Hal ini mempunyai pengertian bahwa responden 

menganggap ruang yang memiliki kondisi panas dan gelap dapat 

menghambat dan menurunkan kinerja mereka 

     

 

 

 

 Semakin keras melakukan kegiatan maka akan timbul kesan 

panas di dalam ruangan (X3.2) 
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Gambar 5.24 

Grafik Penghawaan Ruangan (X3.1) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.25 

Kondisi Ruang yang Gelap (Sampel 10) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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Lebih dari 50% responden, tepatnya 61% menyatakan 

setuju terhadap instrumen X3.2, yang menjelaskan bahwa 

semakin keras melakukan kegiatan maka akan timbul kesan 

panas di dalam ruangan. Hal ini terjadi karena adanya pertukaran 

kalor yang tinggi dari tubuh responden terhadap kondisi 

lingkungan sekitar, dalam hal ini adalah ruangan yang digunakan 

 

 Ruang yang kurang memiliki bukaan dinding dapat 

menimbulkan rasa kepanasan, berkeringat, dan pengap (X3.3) 

Melihat hasil penilaian responden pada grafik X3.3, 

nampak dengan jelas bahwa responden memberikan penilaian 

yang cukup besar pada respon sangat setuju dan setuju. Mereka 

menganggap bahwa ruangan dengan sedikit bukaan dinding 

dapat mengganggu kenyamanan. Hal ini diduga karena 

kurangnya aliran udara yang masuk dan keluar ruangan 
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Gambar 5.26 

Grafik Penghawaan Ruangan (X3.2) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 
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Ruang yang minim bukaan dinding umumnya ditemukan 

pada ruang tidur, dapur, dan kamar mandi. Kondisi yang demikian 

dapat menimbulkan rasa pengap dan kurang nyaman 

 

 

 Ruang dengan suhu yang rendah lebih menyenangkan 

dibandingkan yang memiliki suhu tinggi (X3.4) 

Pada segmen ini, responden terlihat lebih menyukai 

ruangan dengan kondisi hawa yang sejuk / dingin dibandingkan 

dengan ruangan yang memiliki hawa panas. Hal ini dapat 

dibuktikan pada grafik hasil penilaian yang menunjukkan respon 

setuju memiliki porsi yang lebih besar dari pada respon lainya 
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Gambar 5.27 

Grafik Penghawaan Ruangan (X3.3) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.28 

Ruang Minim Bukaan Dinding (Sampel 8) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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4) Bau dan pencemaran udara (X4) 

 Keberadaan bahan penyebab bau (asap tungku, binatang 

ternak, dan sebagainya) di dalam rumah masih dalam batas 

wajar / batas pertimbangan (X4.1) 

Bahan-bahan penyebab bau yang terdapat di dalam 

rumah para responden tidak menimbulkan gangguan bagi para 

penghuninya. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah (gambar 

5.30) yang hanya didominasi oleh penilaian sangat setuju dan 

setuju, serta terdapat pula penilaian netral dan tidak setuju namun 

dengan jumlah yang tidak signifikan 
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Gambar 5.29 

Grafik Penghawaan Ruangan (X3.4) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.30 

Grafik Bau dan  
Pencemaran Udara (X4.1) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 
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Keberadaan bahan penyebab bau seperti; kompor 

tungku, hewan ternak, serta bahan penyebab bau lainya telah 

menjadi bagian dari kehidupan penghuni rumah tinggal 

      

 

 

 

 Anda masih merasa bisa bernafas dengan normal / biasa saja di 

dalam rumah meskipun terdapat bahan penyebab bau (X4.2) 

Hampir dari keseluruhan reponden menyatakan sangat 

setuju dan setuju, meskipun di dalam rumah terdapat bahan 

penyebab bau namun hal tersebut tidak menjadi halangan dalam 

bernapas. Hal ini merupakan respon dari keberadaan bahan 

penyebab bau, seperti yang dinyatakan dalam penilaian 

instrumen X4.1. Tidak terdapat seorang respondenpun yang 

menyangkal kondisi tersebut, yang ditunjukkan oleh prosentase 

0% pada penilaian tidak setuju dan sangat tidak setuju 

Gambar 5.31 

Bahan Penyebab Bau (Sampel 7 dan 13) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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 Aktivitas sehari-hari masih dapat dilakukan / berjalan meskipun 

terdapat bau yang tidak sedap dalam ruangan (X4.3) 

Respon lain dari keberadaan bahan penyebab bau 

adalah masih dapat berjalanya aktivitas rutin. Namun tidak 

keseluruhan dari responden memberikan penilaian sangat setuju 

dan setuju, seperti yang ditunjukkan pada instrumen X4.2. 

Sebagian besar responden memang merasa aktivitas mereka 

biasa saja, namun terdapat pula sebagian kecil yang memberikan 

penilaian netral. Hal ini diduga bahwa bau tidak sedap tersebut 

menjadi halangan bagi sebagian kecil responden  
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Gambar 5.32 

Grafik Bau dan  
Pencemaran Udara (X4.2) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.33 

Grafik Bau dan 
 Pencemaran Udara (X4.3) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 
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Salah satu aktivitas yang masih berjalan meskipun 

terdapat aroma tidak sedap dalam ruangan adalah kegiatan 

memasak. Kegiatan ini dilakukan di dapur yang memiliki bau dari 

kompor tungku dan hewan ternak 

      

 

 

 

 Salah satu pemicu terjadinya pencemaran udara / bau dalam 

ruangan adalah buruknya aliran udara yang masuk dan keluar 

ruangan (X4.4) 

 

Berdasarkan gambar 5.35 di atas, dapat diketahui bahwa 

teradapat dua penilaian yang memiliki selisih sedikit, yaitu pada 
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Gambar 5.35 

Grafik Bau dan  
Pencemaran Udara (X4.4) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.34 

Kegiatan Memasak di Dapur (Sampel 11 dan 5) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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penilaian setuju sebesar 40% dan netral sebesar 33%. Meskipun 

dominasi responden menyatakan setuju bahwa aliran udara yang 

buruk dapat mengakibatkan pencemaran udara / bau, namun 

terdapat pula penilaian yang netral. Diduga responden yang 

memberikan penilaian netral, memiliki alasan sendiri mengenai 

penyebab terjadinya pencemaran udara / bau dalam ruangan 

 

 Minimnya bukaan dinding dapat menimbulkan bau tidak sedap 

dalam ruangan (X4.5) 

 

Seperti dalam grafik pada instrumen sebelumnya (X4.4), 

pada grafik X4.5 juga menunjukkan respon yang hampir serupa 

dari penilaian responden. Hanya terdapat selisih kurang dari 2% 

antara penilaian setuju dan netral 
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Gambar 5.36 

Grafik Bau dan  
Pencemaran Udara (X4.5) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 
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Ruang dengan kondisi minim bukaan dinding (jendela) 

biasanya dapat ditemukan pada kamar tidur, dapur, dan ruang-

ruang kecil lainya yang terdapat di dalam rumah 

 

5) Bahan bangunan (X5) 

 Bahan bangunan alami yang digunakan dala rumah dapat 

meminimalkan pencemaran udara (X5.1) 

Pada segmen ini, mayoritas responden memberikan 

penilaian netral terhadap statement yang diajukan. Prosentase 

yang diperoleh adalah sebesar 52%, itu artinya lebih dari 30 

orang responden yang memberikan penilaian netral. Sedangkan 

sisa dari jumlah lainya sebesar 31% menyatakan setuju dan 8% 

sangat setuju, bahwa penggunaan bahan alami dapat 

meminimalkan pencemaran udara 

Gambar 5.37 

Ruang Minim Bukaan Dinding (Sampel 14) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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 Bahan bangunan buatan (PVC, lem, cat, dan sebagainya) dapat 

menimbulkan aroma tidak sedap (X5.2) 

Tanggapan responden sebesar 47% menyatakan setuju, 

bahwa bahan bangunan buatan dapat menimbulkan aroma tidak 

sedap. Hal ini sekaligus memberikan penegasan bahwa bahan 

alami dapat meminimalkan pencemaran, seperti yang tertera 

dalam instrumen X5.1 

 

Penggunaan bahan bangunan buatan tersebut biasanya 

berupa cat kayu dan pintu PVC. Cat maupun  PVC menimbulkan 

bau tidak sedap ketika dalam keadaan baru terpasang 
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Gambar 5.39 

Grafik Bahan Bangunan (X5.2) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.38 

Grafik Bahan Bangunan (X5.1) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 
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 Salah satu pertimbangan dalam pemilihan material bangunan 

adalah  daya tahanya (X5.3) 

 

Hasil penilaian pada instrumen X5.3 ini menunjukkan 

pendapat responden yang sangat setuju mengenai pernyataan 

yang diajukan. Prosentasenya adalah sebesar 81%, hal ini berarti 

jumlahnya hampir keseluruhan dari jumlah responden yang ada. 

Sedangkan respon penilaian lainya memiliki prosentase yang 

tidak terlalu signifikan  
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Gambar 5.41 

Grafik Bahan Bangunan (X5.3) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.40 

Aplikasi PVC dan Cat Kayu (Sampel 1 dan 3) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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 Bahan bangunan dengan daya tahan yang baik lebih disukai 

dari pada yang tidak baik (X5.4) 

 

Instrumen X5.4 memiliki hasil penilaian yang tidak jauh 

berbeda dari hasil instrumen X5.3, yaitu sebesar 76% dari total 

keseluruhan. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan 

keselarasan dan tidak terjadi kontradiksi diantara keduanya. Hasil 

penilaian instrumen X5.4 ini mempertajam dari hasil pernyataan 

X5.3. Sehingga dapat diartikan bahwa salah satu pertimbangan 

dalam pemilihan material bangunan adalah daya tahan yang baik  
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Gambar 5.42 

Grafik Bahan Bangunan (X5.4) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.43 

Aplikasi Kayu (Bahan Alami) pada Rumah (Sampel 4) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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Meskipun kayu memiliki daya tahan dan kekuatan yang 

tidak setara jika dibandingkan dengan tembok ataupun beton, 

namun penggunaanya masih banyak diaplikasikan pada rumah 

tinggal di Dusun Swarak untuk dinding maupun atap 

 

6) Warna dan pencahayaan (X6) 

 Ruang dengan warna dan pencahayaan yang terang terasa 

lebih luas dibandingkan ruang dengan warna dan pencahayaan 

yang gelap (X6.1) 

Penilaian sangat setuju dan setuju dari sejumlah 

responden memiliki porsi yang sama-sama besar, yaitu 43% dan 

45%. Sedangkan responden lainya memberikan penilaian netral. 

Hasil ini memberikan penilaian yang positif terhadap pernyataan 

X6.1 bahwa ruang dengan cahaya dan warna terang terasa lebih 

luas dari pada yang gelap.serta tidak terdapat sama sekali 

responden yang menyangkal pernyataan tersebut 

 

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%

sangat 
setuju

setuju netral tidak 
setuju

sangat 
tidak 

setuju

43.06%
45.83%

11.11%

0.00% 0.00%

Gambar 5.44 

Grafik Warna dan  
Pencahayaan (X6.1) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 
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 Warna yang mengarah pada warna biru (gradasi biru dan hijau) 

memberikan kesan yang sejuk (X6.2) 

 

Berdasarkan tanggapan dari 72 orang responden, 

mengenai warna gradasi biru memberikan kesan sejuk, 

menunjukkan adanya penilaian yang positif, dimana sebagian 

besar responden (48%) menyatakan setuju akan hal tersebut. 

Namun terdapat cukup banyak pula (25%) yang hanya 

memberikan penilaian netral, tidak menyangkal maupun 

menyetujui dari pernyataan X6.2 
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Gambar 5.46 

Grafik Warna dan  
Pencahayaan (X6.2) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.45 

Ruang Terang (kiri) dan Ruang Gelap (kanan) 
– Sampel 4 dan 10 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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 Warna yang mengarah pada warna merah (gradasi merah dan 

kuning) memberikan kesan hangat (X6.3) 

Tanggapan responden pada segmen ini memiliki hasil 

yang tidak berbeda jauh dengan instrumen X6.2. Hal ini dapat 

dilihat pada grafik yang disajikan (gambar 5.47), dengan 

komposisi 27% untuk sangat setuju, 38% untuk setuju, dan 33% 

untuk netral. Penilaian tersebut membuktikan bahwa warna 

gradasi merah memiliki kesan yang hangat, meskipun nilai yang 

diperoleh tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan nilai lainya 

 

Sebagian besar dari rumah sampel memiliki warna biru 

muda / keputih-putihan yang dominan pada rumah tinggal mereka 

serta  warna alami dari kayu yang tidak dilakukan pengecatan 
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Gambar 5.47 

Grafik Warna dan  
Pencahayaan (X6.3) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.48 

Dominasi Warna Biru Muda (Sampel 10 dan 7) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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 Ruang dengan pencahayaan yang sedikit menjadikan ruang 

terasa gelap dan sempit (X6.4) 

 

Responden menganggap statemen yang diajukan 

kepada mereka adalah benar adanya. Tanggapan tersebut dapat 

dilihat dari respon yang diberikan, sebesar 55% menyatakan 

sangat setuju, dan 37% setuju, serta tidak terdapat responden 

sama sekali yang menyangkal akan hal tersebut (0%) 

Kondisi ruang dengan sedikit pencahayaan ini dapat 

dilihat pada gambar 5.25 yang telah ditampilkan pada sub-

pembahasan sebelumnya 

 

 Pencahayaan pada ruangan yang buruk (terlalu terang/gelap) 

dapat mengganggu aktivitas yang berjalan (X6.5) 
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Gambar 5.49 

Grafik Warna dan  
Pencahayaan (X6.4) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 
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Lebih dari setengah jumlah responden menyatakan 

bahwa pencahayaan yang buruk dapat mengganggu pekerjaan. 

Hal tersebut berdasarkan hasil dari penilaian yang dituangkan 

dalam grafik, dengan prosentase sebesar 58% menyatakan 

setuju. Namun pencahayaan yang buruk bukan satu-satunya 

penyebab, masih terdapat beberapa faktor lainya yang dapat 

mengganggu aktivitas yang berjalan  

 

 Tingkat kontras (gelap-terang) yang tinggi dalam suatu ruangan 

dapat mengganggu kenyamanan (X6.6) 
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Gambar 5.50 

Grafik Warna dan  
Pencahayaan (X6.5) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.51 

Grafik Warna dan  
Pencahayaan (X6.6) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 
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Jika melihat pada grafik di atas (gambar 5.51) terdapat 

penilaian yang cukup bervariatif dari para responden. Namun 

prosentase paling tinggi terdapat pada penilaian netral, yaitu 

sebesar 40%. Respon ini dapat diartikan bahwa mereka tidak 

memberikan tanggapan positif maupun negatif terhadap 

pernyataan dari instrumen X6.6 

 

 

 Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan secara 

langsung dapat menyebabkan silau (X6.7) 

Sebagian besar responden (43%) menyatakan setuju 

bahwa cahaya matahari yang masuk secara langsung ke dalam 

ruangan menyebabkan silau. Terdapat pula penilaian yang turut 

mendukung dan mempertegas dari hasil penilaian tersebut, yakni 

sebesar 38% responden menyatakan sangat setuju. Meskipun  

demikian masih terdapat pula responden yang memberikan 

tanggapan negatif, namun memiliki prosentase yang sedikit dan 

tidak terlalu signifikan 

Gambar 5.52 

Kondisi Gelap – Terang di Dalam Ruangan 
(Sampel 5) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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Diantara sumber cahaya matahari yang langsung masuk 

tanpa melalui pantulan maupun penghalang adalah berasal dari 

genting kaca pada atap. Apabila cahaya tersebut mengenai 

penghuni secara langsung dapat menimbulkan silau 

 

 

5.2.2 Penilaian Variabel Terikat (Persepsi Penghuni) 

1. Hasil penginderaan (Y1) 

 Responden sering beraktivitas / melakukan kegiatan sehari-hari 

(berinteraksi) di dalam rumah (Y1.1) 

Berdasarkan hasil pengukuran dengan kuesioner 

maupun observasi langsung di lapangan, menunjukkan bahwa 
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Gambar 5.53 

Grafik Warna dan  
Pencahayaan (X6.7) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.54 

Sumber Cahaya Matahari Langsung 
(Sampel 6) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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sebagian besar responden memang sering berinteraksi di dalam 

rumah. Hal ini selaras dengan grafik yang ditampilkan di bawah 

ini (gambar 5.55) dengan prosentase sebesar 40% menyatakan 

setuju, 30% menyatakan sangat setuju dan 25% netral 

 

Aktivitas yang dilakukan di dalam rumah diantaranya; 

memasak, berkumpul, istirahat, makan, dan lain sebagainya, 

seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini 

 

 

 Merasa betah (homeostatis) dengan kondisi ruangan di dalam 

rumah tinggal (Y1.2) 

Prosentase pada segmen ini, menunjukkan hasil 

penilaian yang cukup bervariasi, dengan prosentase paling tinggi 
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Gambar 5.55 

Grafik Hasil Penginderaan (Y1.1) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.56 

Kegiatan Berkumpul (Sampel 10) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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yaitu 47% untuk respon sangat setuju, 37% setuju, dan 13% 

netral. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

merasa betah berada di rumah 

 

Perasaan betah dalam hal ini dapat dilihat dari penghuni 

yang tetap tinggal dan melakukan aktivitas sehari-harinya di 

dalam rumah (gambar 5.56), meskipun kondisi rumah memiliki 

beberapa kekurangan secara wujud fisiknya 

 

 Hal yang membuat betah adalah kondisi ruangan / rumah yang 

sudah sesuai dengan keinginan (Y1.3) 

Instrumen Y1.3 ini adalah pernyataan dari alasan yang 

membuat responden merasa betah pada instrumen Y1.2. Hampir 

setengah dari jumlah responden yaitu 43% menyatakan setuju, 

bahwa hal yang membuat mereka betah adalah kondisi rumah. 

Sedangkan penilaian lainya masing-masing sebesar 25% 

menyatakan sangat setuju dan netral 
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Gambar 5.57 

Grafik Hasil Penginderaan (Y1.2) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 
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 Timbul perasaan senang / bahagia apabila berada di dalam 

rumah (Y1.4) 

Salah satu dampak positif dari rasa betah berada di 

dalam rumah adalah munculnya perasaan senang. Para 

respondenpun menyatakan demikian, yang ditunjukkan dengan 

lebih dari setengah jumlah responden, tepatnya 63% menyatakan 

setuju akan hal itu. Penilaian tersebut memiliki selisih yang sangat 

signifikan terhadap respon penilaian lainya 

 

Sama halnya dengan perasaan betah, perasaan senang 

juga dapat ditunjukkan dengan seringnya berada di dalam rumah, 
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Grafik Hasil Penginderaan (Y1.3) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.59 

Grafik Hasil Penginderaan (Y1.4) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 
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dengan tanpa adanya perasaan tertekan maupun terpaksa dalam 

menghuni rumah 

 

 

 Kecenderungan mempertahankan kondisi ruangan / rumah yang 

ada sejak pertamakali dibangun (Y1.5) 

 

Kecenderungan ini merupakan tindakan lanjutan dari 

persepsi responden terhadap lingkungan sekitarnya. Meskipun 

sebagian besar dari mereka menyatakan setuju (38%) dan sangat 

setuju (36%). Namun terdapat sebagian responden dengan 

prosentase cukup signifikan (13%) menyatakan tidak setuju 

mengenai kecenderungan mereka untuk mempertahankan 
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Grafik Hasil Penginderaan (Y1.5) 
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Tinggal di Dalam Rumah (Sampel 9) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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kondisi rumah yang ada. Diduga sebagian kecil responden ini 

telah melakukan penyesuaian terhadap rumah mereka 

     

 

 

 Semakin banyaknya penghuni dapat menimbulkan kesan yang 

semakin sesak (Y1.6) 

Prosentase tanggapan positif terhadap pernyataan Y1.6 

ini sangat besar, lebih dari setengah jumlah responden  (54%) 

menyatakan sangat setuju. Sedangkan sejumlah responden 

lainya menyatakan setuju (25%) dan terdapat pula yang netral 

(19%), tidak menyangkal maupun mendukung dari pernyataan 

tersebut 
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Kondisi Rumah dari Luar (Sampel 9 dan 10) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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 Ruangan pribadi merupakan ruangan yang harus dijaga privasi / 

kerahasiaanya (Y1.7) 

Tanggapan dari 72 orang responden pada segmen ini 

memiliki hasil yang cukup beragam. 44% orang responden 

menyatakan sangat setuju, prosentase ini merupakan jumlah 

terbesar dari empat jenis tanggapan yang diberikan. Selanjutnya 

adalah sebesar 34% orang responden menyatakan setuju, dan 

18% menyatakan netral. Sehingga sebagian besar responden 

menganggap bahwa ruang pribadi merupakan ruang yang harus 

dijaga privasinya  

 

Ruang tersebut biasanya berupa kamar tidur yang tidak 

boleh diakses / dimasuki oleh sembarang orang tanpa ijin 
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Grafik Hasil Penginderaan (Y1.7) 
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Kamar Tidur (Sampel 3) 
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2. Kepuasan individu (Y2) 

 Merasa puas dengan kondisi ruangan / rumah tinggal yang 

dimiliki saat ini (Y2.1) 

 

Dari grafik yang telah disajikan di atas (gambar 5.66) 

tampak dua tanggapan yang memiliki nilai prosentase sama, 

yakni pada respon sangat setuju dan netral dengan prosentase 

masing-masing sebesar 23%. Sedangkan prosentase terbesar 

adalah pada tanggapan setuju bahwa mereka sudah merasa 

puas, yaitu sebesar 34%. Meskipun demikian terdapat pula yang 

menyangkal ataupun tidak setuju dengan pernyataan yang 

diajukan, yakni sebesar 15% 

     

 

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%

sangat 
setuju

setuju netral tidak 
setuju

sangat 
tidak 

setuju

23.61%

34.72%

23.61%

15.28%

2.78%

Gambar 5.66 

Grafik Kepuasan Individu (Y2.1) 
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Bentuk Rumah Tinggal (Sampel 4 dan 6) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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 Kondisi ruangan / rumah tinggal yang diharapkan / diinginkan 

sudah terpenuhi dengan baik (Y2.2) 

Sebagian besar dari responden menyatakan setuju, 

bahwa ruangan mereka sudah sesuai dengan yang diharapkan, 

hal ini ditunjukkan dengan prosentase sebesar 48%. Jumlah 

tersebut merupakan jumlah yang cukup besar dibandingkan 

dengan tanggapan lainya, yakni 30% menyatakan netral, 11% 

menyatakan tidak setuju, dan 9% menyatakan sangat setuju 

 

Dari segi ukuran, tiap-tiap ruang yang terdapat di dalam 

rumah sampel memiliki besaran yang bervariatif. Ukuran yang 

cukup besar biasanya terdapat pada ruang keluarga dan tamu 
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Grafik Kepuasan Individu (Y2.2) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 
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Interior Rumah Tinggal (Sampel 6) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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 Tidak diperlukan perbaikan / perubahan yang berarti pada 

kondisi rumah tinggal yang ada (Y2.3) 

 

Tanggapan responden terhadap instrumen Y2.3 ini cukup 

beragam dan memiliki prosentase yang tidak berbeda jauh. 

Respon setuju, netral, dan tidak setuju memiliki porsi masing-

masing tidak lebih dari 35%, yakni 31% setuju, 33% netral, dan 

25% tidak setuju 
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Grafik kepuasan Individu (Y2.3) 
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Sejumlah Kerusakan Rumah (Sampel 10 dan 7) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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3. Informasi dari lingkungan (Y3) 

 Mendapatkan informasi dari lingkungan sekitar (tetangga, 

kerabat, tukang, dan sebagainya) dalam menentukan bentuk 

rumah tinggal (dengan kata lain; mengikuti bentuk rumah yang 

sudah ada) (Y3.1) 

 

Terdapat tanggapan yang cukup seimbang antara 

penilaian setuju dan netral oleh para responden. Prosentase yang 

ditunjukkan adalah sebesar 41% untuk setuju, dan 43% untuk 

netral, kedua angka tersebut memiliki selisih yang tidak signifikan. 

Sebagian besar dari mereka tidak menyatakan pendapatnya 

(netral) mengenai statement yang diajukan pada segmen ini 
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Kemiripan Bentuk Rumah (Sampel 3 dan 7) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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 Dimensi / besaran ruang pada rumah tinggal yang dimiliki 

mengikuti dari rumah yang sudah ada (Y3.2) 

 

Pernyataan ini merupakan pernyataan lanjutan dari 

segmen sebelumnya (Y3.1) yang menyatakan tentang bentuk 

rumah tinggal. Pada grafik di atas (gambar 5.74) menunjukkan 

pola penilaian yang serupa dengan grafik pada gambar 5.72, 

yaitu perolehan prosentase terbesar terdapat pada tanggapan 

netral (50%) dan setuju (37%) 

 

 

 Mendapatkan informasi dari lingkungan sekitar (tetangga, 

kerabat, tukang, dan sebagainya) untuk mengatasi 

permasalahan keruangan (Y3.3) 
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Grafik Informasi  
dari Lingkungan (Y3.2) 
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Besaran Ruang Keluarga (Sampel 6) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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Tidak berbeda jauh dengan dua segmen sebelumnya 

Y3.1 dan Y3.2, pada segmen ini juga memperoleh hasil yang 

hampir sama. Prosentase terbesar yang ditunjukkan pada grafik 

di bawah (gambar 5.76) adalah pada respon netral. Lebih dari 

setengah jumlah responden (51%) tidak memberikan pendapat 

mereka atau menyatakan netral bahwa untuk mengatasi masalah 

keruangan, mereka memperoleh informasi atau sekedar saran 

dari lingkungan sekitarnya  

 

 Cara membangun rumah yang ada di sekitar dusun merupakan 

cara (informasi) yang dilakukan secara turun-temurun (Y3.4) 

Berdasarkan grafik di bawah (gambar 5.77) hanya 

terdapat satu tanggapan dari responden yang memiliki 

prosentase yang cukup signifikan dibandingkan tanggapan lainya. 

Adapun tanggapan tersebut adalah respon penilaian setuju 

sebesar 41%. Sedangkan tanggapan lainya; netral dan tidak 

setuju memiliki prosentase yang sama, yakni 18%. Dengan 
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demikian, meskipun sebagian besar menyatakan setuju bahwa 

cara membangun rumah yang ada merupakan cara turun-

temurun, namun masih terdapat pula sebagian kecil yang tidak 

setuju akan hal tersebut 

 

 Fungsi ruang / penggunaanya pada rumah tinggal mengikuti 

pola ruang yang sudah ada sebelumnya (Y3.5) 

Sebagian besar (45%) responden pada segmen ini 

memberikan tanggapan positif bahwa fungsi ruang pada rumah 

mereka mengikuti pola ruang yang sudah ada. Tanggapan ini 

selaras dengan tanggapan pada instrumen Y3.4 dan merupakan 

penyataan yang menegaskan dari segmen sebelumnya. 

Sedangkan tanggapan netral memperoleh prosentase sebesar 

30% dari total jumlah responden, dan merupakan nilai yang cukup 

besar  
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Sebagian besar fungsi ruang pada rumah tinggal sampel 

masih tetap dari waktu ke waktu, hanya terdapat sedikit saja yang 

beralih fungsi. Misalnya pada kamar tidur berubah fungsi menjadi 

tempat untuk menyimpan peralatan rumah / dapur 

 

 

5.3. Tahapan Analisis Statistik 

Terdapat beberapa analisis statistik yang dilakukan agar dapat 

menjawab pertanyaan penelitian yang ingin mengetahui persepsi 

penghuni mengenai kualitas ruang pada rumah tinggalnya. Analisis 

statistik dilakukan dengan langkah awal analisis validitas dan analisis 

reliabilitas. Kedua alat analisis tersebut berguna untuk meminimalkan 
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Perubahan Fungsi Kamar (Sampel 7) 
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kesalahan pada angket kuesioner yang dibagikan kepada responden. Jika 

hasil dan data dari pembagian angket kuesioner telah diperoleh, maka 

langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisis regresi  

 

5.3.1. Analisis Validitas Instrumen 

Analisis validitas merupakan salah satu langkah awal dari analisa 

statistik suatu data. Instrument pengukuran dikatakan valid jika dapat 

mengukur sesuatu dengan tepat. Terdapat dua jenis validitas untuk 

isntrumen penelitian; validitas logis dan validitas empirik. Validitas logis 

adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil penalaran, yakni 

dengan cara mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Sedangkan validitas 

empirik dinyatakan berdasarkan hasil uji dari pengalaman (Arikunto, 1993 

dalam Muhidin, 2011) 

Untuk melakukan analisis validitas, langkah yang harus ditempuh 

adalah menentukan nilai dari r-tabel pada derajat bebas (db) = n-2, 

dengan n = 72, sehingga db = 72-2 = 70, dan tingkat signifikansi 95%  

atau 0,05 diperoleh nilai tabel koefisien korelasi = 0,232. Pengujian ini 

memiliki dua ketentuan yang harus dipatuhi; (a) jika r-hitung > dari r-tabel 

maka instrumen valid, (b) jika r-hitung < dari r-tabel maka instrumen tidak 

valid. Untuk memastikan instrumen dapat digunakan sebagai alat 

penelitian dapat diperhatikan pada tabel hasil analisis validitas berikut 
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No Variabel  Indikator  No. Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

1 

Kondisi 
Fisik 

Ukuran dan 
bentuk 

X1.1 0,671 0,232 Valid 

2 X1.2 0,721 0,232 Valid 

3 X1.3 0,607 0,232 Valid 

4 X1.4 0,517 0,232 Valid 

5 X1.5 0,708 0,232 Valid 

6 X1.6 0,678 0,232 Valid 

7 X1.7 0,581 0,232 Valid 

8 Perabot dan 
penataanya 

X2.1 0,684 0,232 Valid 

9 X2.2 0,806 0,232 Valid 

10 X2.3 0,829 0,232 Valid 

11 X2.4 0,611 0,232 Valid 

12 Penghawaan 
ruangan 

X3.1 0,749 0,232 Valid 

13 X3.2 0,782 0,232 Valid 

14 X3.3 0,760 0,232 Valid 

15 X3.4 0,713 0,232 Valid 

16 Bau dan 
pencemaran 

udara 

X4.1 0,700 0,232 Valid 

17 X4.2 0,684 0,232 Valid 

18 X4.3 0,610 0,232 Valid 

19 X4.4 0,757 0,232 Valid 

20 X4.5 0,676 0,232 Valid 

21 Bahan 
bangungan 

X5.1 0,703 0,232 Valid 

22 X5.2 0,770 0,232 Valid 

23 X5.3 0,757 0,232 Valid 

24 X5.4 0,713 0,232 Valid 

25 Warna dan 
pencahayaan 

X6.1 0,570 0,232 Valid 

26 X6.2 0,547 0,232 Valid 

27 X6.3 0,676 0,232 Valid 

28 X6.4 0,657 0,232 Valid 

29 X6.5 0,666 0,232 Valid 

30 X6.6 0,641 0,232 Valid 

31 X6.7 0,453 0,232 Valid 

32 
Persepsi 
Penghuni 

Hasil 
penginderaan  

Y1.1 0,724 0,232 Valid 

33 Y1.2 0,765 0,232 Valid 

34 Y1.3 0,468 0,232 Valid 

Tabel 5.1 

Data Analisis Validitas 

 

Sumber : Analisa Statistik SPSS, 2015 
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35 Y1.4 0,646 0,232 Valid 

36 Y1.5 0,648 0,232 Valid 

37 Y1.6 0,481 0,232 Valid 

38 Y1.7 0,543 0,232 Valid 

39 Kepuasan 
individu 

Y2.1 0,860 0,232 Valid 

40 Y2.2 0,844 0,232 Valid 

41 Y2.3 0,759 0,232 Valid 

42 Informasi dari 
lingkungan 

sekitar 

Y3.1 0,661 0,232 Valid 

43 Y3.2 0,649 0,232 Valid 

44 Y3.3 0,533 0,232 Valid 

45 Y3.4 0,837 0,232 Valid 

46 Y3.5 0,677 0,232 Valid 

 

Pada tabel 5.1 hasil dari analisis validitas menggunakan program 

komputer SPSS dapat dilihat bahwa keseluruhan item pertanyaan memiliki 

nilai r-hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai dari r-tabel. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan memiliki status 

valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian 

 
 

5.3.2. Analisis Reliabilitas Instrumen 

Tahap analisis instrumen berikutnya setelah analisis validitas 

adalah analisis reliabilitas. Pengujian ini untuk mengukur konsistensi, 

kecermatan dan akurasi dari instrumen penelitian yang digunakan. Hasil 

pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan 

pengukuran terhadap kelompok subjek yang homogen diperoleh hasil 

yang relatif sama (Arikunto, 1993 dalam Muhidin, 2011) 

Seperti halnya analisis validitas, analisis reliabilitas juga memiliki 

ketentuan, yakni instrumen penelitian dinyatakan reliabel atau memiliki 
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tingkat konsistensi dan kecermatan yang baik jika nilai cronbach’s alpha 

lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisien alpha 

 

 

No. 
Item  

Cronbach’s 

Alpha 

Koefisien 

Alpha 
Keterangan 

1 X1 0,731 0,7 Reliabel 

2 X2 0,710 0,7 Reliabel 

3 X3 0,741 0,7 Reliabel 

4 X4 0,704 0,7 Reliabel 

5 X5 0,718 0,7 Reliabel 

6 X6 0,702 0,7 Reliabel 

7 Y1 0,706 0,7 Reliabel 

8 Y2 0,748 0,7 Reliabel 

9 Y3 0,702 0,7 Reliabel 

 

Hasil dari analisis reliabilitas pada kedua variabel yaitu variabel 

bebas dengan item X1, X2, X3, X4, X5, X6 dan variabel terikat dengan 

item Y1, Y2, Y3, memiliki hasil nilai cronbach’s alpha yang lebih besar 

dibandingkan dengan nilai koefisien alpha. Hasil tersebut jika dilihat dari 

ketentuan yang berlaku, maka keseluruhan item memiliki tingkat 

konsistensi yang baik, dan dapat dinyatakan sebagai item yang reliabel  

 

5.3.3. Analisis Regresi  

Dalam analisis regresi terdapat beberapa alat pengujian yang 

akan dilakukan, diantaranya adalah ‘uji korelasi’, ‘uji F’, dan ‘uji t’. Analisa 

ini akan menguji antara beberapa variabel bebas terhadap sebuah 

Tabel 5.2 

Data Uji Reliabilitas 

 

Sumber : Analisa Statistik SPSS, 2015 
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variabel terikat. Selain hal itu, terdapat pula istilah yang digunakan dalam 

menyebutkan nama variabel; predictor untuk variabel bebas, dan respond 

untuk variabel terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Analisis X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 terhadap Y1 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program 

komputer SPSS, maka diperoleh nilai koefisien determinasi, yang 

merupakan hasil dari uji korelasi. Adapun perhitungan yang dilakukan 

adalah untuk mengetahui besarnya prosentase korelasi antara 

keseluruhan variabel X (predictors) terhadap variabel Y1 (respond), dan 

hasilnya adalah sebagai berikut 

 
 

 

 

Model Summary
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Gambar 5.80 

Simulasi Uji Regresi (1) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Tabel 5.3 

Nilai Uji Korelasi Variabel X Keseluruhan Terhadap Y1 

 

Sumber : Analisa Statistik SPSS, 2015 
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Dari tabel di atas (tabel 5.3) nilai yang ditunjukkan pada kolom 

adjusted R square adalah sebesar 0,314. Hal ini dapat diartikan bahwa 

besarnya pengaruh variabel X secara keseluruhan (predictors) terhadap 

variabel Y1 (respond) adalah sebesar 31,4%. Sedangkan sisa lainya yaitu 

sebesar 68,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model regresi pada segmen ini 

Selanjutnya adalah uji Anova, dengan predictors dan respond 

yang sama persis dengan uji korelasi. Uji Anova dilakukan untuk 

mengetahui tingkat pengaruh / signifikansi antara variabel X secara 

keseluruhan terhadap variabel Y1. Adapun nilai dari perhitungan yang 

diperoleh adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

Nilai F hitung yang disajikan pada tabel di atas (tabel 5.4) adalah 

6,404, sedangkan nilai F tabelnya adalah sebesar 2,25. Sehingga F hitung 

lebih besar dari F tabel, dengan demikian ada hubungan / korelasi yang 

bermakna antara variabel X secara keseluruhan terhadap variabel Y1. Hal 

ANOVAb

333.622 6 55.604 6.404 .000a

564.378 65 8.683

898.000 71

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), X6, X5,  X1, X4, X2, X3a. 

Dependent Variable: Y1b. 

Tabel 5.4 

Nilai Uji Anova Variabel X Keseluruhan Terhadap Y1 

 

Sumber : Analisa Statistik SPSS, 2015 
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ini juga didukung oleh nilai signifikansi 0,00 < dari nilai probabilitas 0,05 

yang mengandung makna yang serupa 

Setelah kita mengetahui adanya pengaruh yang berarti antara 

variabel X secara keseluruhan terhadap variabel Y1, maka analisa statistik 

selanjutnya adalah ‘uji t’. Uji ini adalah untuk mengetahui secara parsial / 

nilai signifikansi dari tiap-tiap variabel Xn terhadap Y1. Hasil perhitungan 

SPSS yang diperoleh adalah sebagai berikut 

t tabel   = 1,994 

t hitung X1  = 2,081 t hitung > t tabel  

t hitung X2   = 1,826 t hitung < t tabel  

t hitung X3  = 0,846 t hitung < t tabel  

t hitung X4  = 0,156 t hitung < t tabel  

t hitung X5  = 1,466 t hitung < t tabel  

t hitung X6  = -2,244 t hitung > t tabel  

 

 

 

 

Coefficientsa

10.397 4.711 2.207 .031

.352 .169 .305 2.081 .041

.524 .287 .289 1.826 .072

.237 .280 .135 .846 .401

.035 .222 .021 .156 .877

.332 .227 .163 1.466 .147

-.386 .172 -.296 -2.244 .028

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Y1a. 

Tabel 5.5 

Nilai Uji t Variabel X Parsial Terhadap Y1 

 

Sumber : Analisa Statistik SPSS, 2015 
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Dari hasil yang diperoleh pada perhitungan uji t, hanya variabel X1 

dan X6 yang memiliki nilai t hitung > dari t tabel, serta memiliki nilai 

signifikansi < dari nilai probabilitas 0,05. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan, bahwa terdapat hubungan yang bermakna secara parsial 

antara variabel X1 dan X6 terhadap variabel Y1. Sedangkan variabel X2, 

X3, X4, dan X5 tidak terdapat hubungan yang bermakna secara parsial 

terhadap variabel Y1 

  

B. Analisis X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 terhadap Y2 

Setelah dilakukanya analisa regresi atas seluruh variabel X 

terhadap variabel Y1, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisa regresi atas seluruh variabel X terhadap Y2. Adapun cara dan 

tahapan yang dilakukan adalah sama persis dengan analisa regresi pada 

segmen sebelumnya tersebut. Dari perhitungan ini maka diperoleh nilai 

koefisien sebagai berikut 

 

 

 

 

Hasil dari uji korelasi pada segmen ini, diperoleh nilai adjusted R 

square sebesar 0,202. Nilai tersebut dapat diartikan dengan besarnya 

Model Summary

.519a .269 .202 2.127

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), X6, X5, X1, X4, X2, X3a. 

Tabel 5.6 

Nilai Uji Korelasi Variabel X Keseluruhan Terhadap Y2 

 

Sumber : Analisa Statistik SPSS, 2015 
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pengaruh variabel X secara keseluruhan terhadap variabel Y2 adalah 

sebesar 20,2% dan sisanya sebesar 79,8% (100% - 20,2%) dipengaruhi 

oleh variabel lainya yang tidak dimasukkan dalam perhitungan pada 

segmen ini 

Tahapan uji selanjutnya adalah uji Anova, dengan instrumen yang 

diujikan sama dengan instrumen pada uji korelasi. Hasil perhitungan yang 

diperoleh adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

Hasil dari uji Anova pada segmen ini diperoleh nilai F hitung 

sebesar  3,988 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Sedangkan nilai F 

tabel adalah sebesar 2,25 dan nilai probabilitas sebesar 0,05. Hasil F 

hitung tersebut ternyata memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan nilai 

dari F tabel, sedangkan nilai signifikansi pada tabel di atas (tabel 5.7) 

memiliki nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai probabilitas. 

Sehingga hal ini dapat diartikan bahwa keseluruhan variabel X memiliki 

pengaruh yang bermakna terhadap variabel Y2 

ANOVAb

108.283 6 18.047 3.988 .002a

294.162 65 4.526

402.444 71

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), X6, X5,  X1, X4, X2, X3a. 

Dependent Variable: Y2b. 

Tabel 5.7 

Nilai Uji Anova Variabel X Keseluruhan Terhadap Y2 

 

Sumber : Analisa Statistik SPSS, 2015 
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Untuk mengetahui setiap variabel Xn yang memiliki pengaruh 

terhadap variabel Y2, maka dilakukan uji t atau uji parsial. Hasil dari 

perhitungan uji ini adalah sebagai berikut 

 

 

 

Hasil dari tabel di atas (tabel 5.8) dapat dijabarkan sebagai berikut 

t tabel   = 1,994 

t hitung X1  = 0,878 t hitung < t tabel  

t hitung X2   = 2,887 t hitung > t tabel  

t hitung X3  = 0,062 t hitung < t tabel  

t hitung X4  = -0,806 t hitung < t tabel  

t hitung X5  = -0,084 t hitung < t tabel  

t hitung X6  = -0,645 t hitung < t tabel  

Dari penjabaran tabel 5.8 dapat dilihat bahwa variabel Xn yang 

memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel hanya variabel X2. 

Sedangkan variabel Xn lainya memiliki nilai t hitung lebih kecil dari t tabel. 

Coefficientsa

2.328 3.401 .684 .496

.107 .122 .139 .878 .383

.598 .207 .493 2.887 .005

.013 .202 .011 .062 .951

-.129 .160 -.120 -.806 .423

-.014 .164 -.010 -.084 .933

-.080 .124 -.092 -.645 .521

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Y2a. 

Tabel 5.8 

Nilai Uji t Variabel X Parsial Terhadap Y2 

 

Sumber : Analisa Statistik SPSS, 2015 
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Hal ini dapat diartikan bahwa hanya variabel X2 yang memiliki hubungan 

bermakna secara parsial terhadap variabel Y2. Sedangkan variabel X1, 

X3, X4, X5, dan X6 tidak memiliki hubungan yang bermakna terhadap 

variabel Y2 

 

C. Analisis X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 terhadap Y3 

Analisis pada segmen ini merupakan analisa model regresi 

terakhir, setelah sebelumnya melakukan analisa terhadap variabel Y1 dan 

Y2. Bagian regresi ini akan menghitung variabel X secara keseluruhan 

terhadap variabel Y3. Langkah yang dilakukan adalah dengan mencari 

nilai koefisien dengan menggunakan program komputer SPSS, dan hasil 

yang diperoleh adalah sebagai berikut 

 

 

 

Nilai adjusted R square pada tabel model summary di atas adalah 

0,304 atau setara dengan 30,4%. Prosentase tersebut merupakan 

besarnya pengaruh dari variabel / predictors X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 

terhadap variabel Y3 sebagai respond dalam uji korelasi kali ini. 

Sedangkan pengaruh dari variabel lainya yang tidak dimasukkan dalam 

analisis ini adalah sebesar 69,6% 

Model Summary

.602a .363 .304 2.129

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), X6, X5, X1, X4, X2, X3a. 

Tabel 5.9 

Nilai Uji Korelasi Variabel X Keseluruhan Terhadap Y3 

 

Sumber : Analisa Statistik SPSS, 2015 
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Berikutnya adalah dengan uji anova, cara yang dilakukan adalah 

sama dengan tahap sebelumnya, yakni dengan menggunakan program 

komputer SPSS. Hasilnya adalah seperti yang dituangkan dalam tabel di 

bawah ini 

 

 

 

F hitung dari hasil uji anova pada tabel di atas adalah sebesar 

6,172 dan hasil tersebut memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan 

dengan nilai dari F tabel, yakni sebesar 2,25. Sedangkan untuk nilai dari 

signifikansinya adalah sebesar 0,000 seperti yang tercantum dalam tabel 

5.10, nilai ini ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,05. Dari dua hasil nilai yang diperoleh tersebut dapat 

dinyatakan bahwa variabel X keseluruhan memiliki pengaruh yang 

bermakna terhadap variabel Y3 

Untuk mengetahui tiap-tiap variabel Xn yang memiliki pengaruh 

terhadap variabel Y3, maka uji statistik berikutnya adalah ‘uji t’ dengan 

program komputer SPSS, dan hasilnya adalah sebagai berikut 

 

ANOVAb

167.844 6 27.974 6.172 .000a

294.601 65 4.532

462.444 71

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), X6, X5,  X1, X4, X2, X3a. 

Dependent Variable: Y3b. 

Tabel 5.10 

Nilai Uji Anova Variabel X Keseluruhan Terhadap Y3 

 

Sumber : Analisa Statistik SPSS, 2015 
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Untuk mempermudah dalam pemahaman, maka hasil dari t hitung 

dijabarkan sebagai berikut 

t tabel   = 1,994 

t hitung X1  = 1,738 t hitung < t tabel  

t hitung X2   = 0,155  t hitung < t tabel  

t hitung X3  = -0,512 t hitung < t tabel  

t hitung X4  = -1,370 t hitung < t tabel  

t hitung X5  = 5,408 t hitung > t tabel  

t hitung X6  = -1,696 t hitung < t tabel  

Ditinjau dari hasil penjabaran tersebut, hanya terdapat satu 

variabel X yang memiliki hubungan bermakna terhadap variabel Y3. 

Adapun variabel tersebut adalah X5, dengan nilai t hitung sebesar 5,408 

yang merupakan nilai yang lebih besar dari t tabel 1,994. Sedangkan 

variabel X lainya, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X6 tidak memiliki hubungan 

yang bermakna  terhadap variabel Y3 

Coefficientsa

8.021 3.403 2.357 .021

.213 .122 .256 1.738 .087

.032 .207 .025 .155 .877

-.104 .203 -.082 -.512 .610

-.220 .161 -.190 -1.370 .175

.885 .164 .605 5.408 .000

-.211 .124 -.226 -1.696 .095

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Y3a. 

Tabel 5.11 

Nilai Uji t Variabel X Parsial Terhadap Y3 

 

Sumber : Analisa Statistik SPSS, 2015 
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ANOVAb

1316.079 6 219.346 8.417 .000a

1693.921 65 26.060

3010.000 71

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), X6, X5,  X1, X4, X2, X3a. 

Dependent Variable: Yb. 

D. Analisis X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 terhadap Y 

keseluruhan 

Pada analisa berikut ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 

variabel Xn terhadap variabel Y secara keseluruhan. Setelah sebelumnya 

dilakukan analisa variabel X keseluruhan terhadap variabel Yn 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel Xn terhadap 

variabel Y secara keseluruhan, maka dilakukan perhitungan uji anova 

sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

F hitung pada tabel 5.12 menunjukkan nilai sebesar 8,417 yang 

merupakan nilai lebih besar dibandingkan nilai dari F tabel. Selain nilai 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

Y1 

 

Y2 

 

Y3 

Gambar 5.81 

Simulasi Uji Regresi (2) 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Tabel 5.12 

Nilai Uji Anova Variabel Xn Terhadap Y Keseluruhan 

 

Sumber : Analisa Statistik SPSS, 2015 
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tersebut, signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,000 dan merupakan 

nilai yang lebih kecil dibandingkan nilai probabilitas 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel X1, X2, X3, X4,X5, dan X6 memiliki pengaruh 

yang bermakna terhadap variabel Y secara keseluruhan 

Untuk mengetahui detail dari variabel Xn yang memiliki pengaruh 

terhadap variabel Y secara keseluruhan adalah dengan melakukan ‘uji t’ 

sebagai berikut 

 

 

 

Hasil analisa dari tabel di atas (tabel 5.13) dapat dijabarkan lebih 

terperinci, guna untuk mempermudah dalam pemahaman, yakni sebagai 

berikut : 

t tabel    = 1,994 

t hitung X1  = 2,292 t hitung > t tabel  

t hitung X2   = 2,322  t hitung > t tabel  

t hitung X3  = 0,300 t hitung < t tabel  

Coefficientsa

20.746 8.161 2.542 .013

.672 .293 .318 2.292 .025

1.153 .497 .348 2.322 .023

.146 .486 .045 .300 .765

-.315 .385 -.106 -.817 .417

1.204 .393 .322 3.066 .003

-.676 .298 -.284 -2.272 .026

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 

Tabel 5.13 

Nilai Uji t Variabel Xn Terhadap Y Keseluruhan 

 

Sumber : Analisa Statistik SPSS, 2015 
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ANOVAb

1316.079 6 219.346 8.417 .000a

1693.921 65 26.060

3010.000 71

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), X6, X5,  X1, X4, X2, X3a. 

Dependent Variable: Yb. 

t hitung X4  = -0,817 t hitung < t tabel  

t hitung X5  = 3,066 t hitung > t tabel  

t hitung X6  = -2,272 t hitung > t tabel  

Hasil penjabaran tersebut dapat dilihat, bahwa hanya terdapat 

empat variabel X yang memiliki nilai t hitung lebih besar dibandingkan 

dengan nilai t tabel, yakni variabel X1, X2, X5 dan X6. Hal ini dapat 

diartikan bahwa variabel X1, X2, X5, dan X6 tersebut memiliki hubungan 

yang bermakna secara parsial terhadap keseluruhan dari variabel Y  

 

5.4. Pemaknaan Temuan Dari Hasil Analisis Statistik 

5.4.1. Hasil Persepsi Penghuni 

Setelah dilakukanya analisa statistik pada sub-bab sebelumnya, 

maka dapat kita ketahui bahwa terdapat korelasi / pengaruh yang kuat 

antara variabel  kondisi fisik terhadap persepsi penghuni secara 

keseluruhan. Sebagai pembuktian dapat dilihat dari nilai F hitung yang 

memiliki selisih cukup tinggi dibandingkan dengan nilai dari F tabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.14 

Uji Statistik Variabel Kondisi Fisik Terhadap Persepsi Penghuni 

 

Sumber : Analisa Statistik SPSS, 2015 
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Dari tabel di atas dapat dilihat besarnya nilai dari F hitung adalah 

8,417, nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai F tabel, yaitu 2,25 dan 

memiliki selisih yang cukup tinggi. Sedangkan nilai dari ‘Sig’ 0,000 yang 

berarti lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05. Kedua hasil tersebut 

menunjukkan bahwa variabel kondisi fisik memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap persepsi penghuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara garis besar, kondisi rumah yang memiliki beberapa 

permasalahan seperti kamar tidur yang cenderung kecil, keberadaan 

sumber bau, perabotan yang cukup sesak, serta beberapa hal lainya 

dianggap sebagai gangguan / halangan / kurang nyaman bagi penghuni 

rumah tersebut 

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sarwono (1992) dan 

Halim (2005), jika stimulus yang diterima oleh manusia melebihi batas 

optimalnya dapat menyebabkan tekanan / stress. Kondisi seperti inilah 

yang dirasakan oleh para penghuni rumah kampung di Dusun Siwarak. 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

Y1 

Y2 

Y3 

Kondisi fisik Persepsi penghuni 

Gambar 5.82 

Uji Kondisi Fisik Terhadap Persepsi Penghuni 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 
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Kondisi fisik yang ada, mereka anggap telah melewati batas optimal / tidak 

sesuai dengan yang mereka harapkan. Sehingga persepsi yang terbentuk 

dari komunitas penduduk ini cenderung negatif, dan mereka merasa 

kondisi fisik dari rumah tinggalnya tersebut dalam kondisi yang kurang 

baik 

 

5.4.2. Faktor Kondisi Fisik yang Berpengaruh Maupun Tidak 

Berpengaruh Terhadap Persepsi Penghuni 

Setelah diketahui persepsi penghuni mengenai kualitas ruang 

melalui  analisa statistik, dan diperoleh hasil yang menyatakan bahwa 

variabel kondisi fisik memiliki korelasi yang kuat terhadap persepsi 

penghuni. Lalu, faktor apa sajakah dari kondisi fisik yang mempengaruhi 

persepsi tersebut?. Apakah keseluruhan dari faktor kondisi fisik 

berpengaruh? Atau adakah faktor-faktor yang tidak berpengaruh? 

Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, 

maka perlu dilakukanya analisa statistik lanjutan dari analisa anova, yaitu 

analisa ‘uji t’ yang telah dihitung pada sub-bab sebelumnya. Adapun hasil 

dari ‘uji t’ tersebut dapat dijelaskan dalam dua poin berikut 

 

A. Faktor yang berpengaruh 

Dari hasil ‘uji t’ dapat dilihat variabel kondisi fisik yang memiliki 

korelasi kuat terhadap persepsi penghuni meliputi beberapa faktor. Untuk 

lebih detailnya ditunjukkan oleh tabel hasil perhitungan statistik berikut ini 
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Untuk mengetahui apakah suatu faktor kondisi fisik memiliki 

korelasi yang kuat terhadap persepsi penghuni, maka perlu 

memperhatikan hukum dari ‘uji t’ yaitu : suatu predictors (variabel bebas) 

dikatakan memiliki korelasi terhadap dependent (variabel terikat) apabila 

nilai dari t hitung lebih besar dari t tabel, atau nilai signifikansi lebih kecil 

dari nilai probabilitas 

 t tabel   = 1,994 

t hitung X1  = 2,292 t hitung > t tabel  

t hitung X2   = 2,322  t hitung > t tabel  

t hitung X5  = 3,066 t hitung > t tabel  

t hitung X6  = -2,272 t hitung > t tabel  

Dari hasil di atas, maka dapat diketahui ada empat faktor dari 

kondisi fisik yang memiliki korelasi terhadap persepsi penghuni.  Faktor 

tersebut meliputi; ukuran dan bentuk, perabotan, bahan bangunan, warna 

dan pencahayaan 

 

Coefficientsa

20.746 8.161 2.542 .013

.672 .293 .318 2.292 .025

1.153 .497 .348 2.322 .023

.146 .486 .045 .300 .765

-.315 .385 -.106 -.817 .417

1.204 .393 .322 3.066 .003

-.676 .298 -.284 -2.272 .026

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 

Tabel 5.15 

Faktor Kondisi Fisik yang Berpengaruh 

 

Sumber : Analisa Statistik SPSS, 2015 
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 Ukuran dan bentuk 

Kondisi dimensional ruangan pada rumah-rumah sampel 

sebagian besar tergolong dalam ukuran kecil / sempit, yang biasanya 

ditemukan pada kamar tidur dan kamar mandi. Sedangkan pada ruang 

tamu, ruang keluarga, dan dapur tergolong dalam ruangan yang cukup 

besar. Lebih lanjut lagi, bentuk dari sebagian besar ruangan yang ada, 

kecenderunganya adalah memiliki ketertutupan yang cukup tinggi, 

sehingga memiliki kesan yang sempit dan gelap 

 

 

 

 

              

 

 

    

 

                                                                                     

 

 

 

 Gambar 5.83 

Kondisi Interior Rumah (Sampel 9) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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Permasalahan ruang tersebut mengakibatkan terganggunya 

kegiatan yang dilakukan oleh penghuni. Dampak ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Halim (2005) dan Ching (1996;2008), bahwa ruang 

yang sempit dan gelap dapat menurunkan kinerja penggunanya 

 Perabotan 

Sama halnya dengan kasus yang terjadi pada segmen ukuran 

dan bentuk ruang rumah tinggal, kuantitas dari perabotan yang cukup 

banyak juga dapat ditemui pada kamar-kamar tidur dan dapur 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.84 

Kondisi Penataan Perabotan (Sampel 15) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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Dampak yang ditimbulkan oleh kuantitas dari perabotan yang 

terlalu banyak dapat menimbulkan kesan ruang yang menjadi sempit, 

dapat mengganggu aktivitas, serta dapat memicu perasaan yang kurang 

nyaman 

 Bahan bangunan 

hampir dari keseluruhan rumah sampel yang dipilih menggunakan 

bahan bangunan alami, seperti; kayu untuk dinding dan rangka atap, dan 

tanah sebagai lantainya. Sedangkan penggunaan bahan bangunan 

buatan dapat ditemui pada bahan cat dan pvc, namun proporsinya tidak 

sebanyak penggunaan bahan alami. Seperti yang kita ketahui bahwa kayu 

memiliki daya tahan tidak sebaik dinding bata maupun beton. Selain itu 

kayu membutuhkan penanganan dan perawatan khusus agar lebih awet 

dan terhindar dari pelapukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.85 

Penggunaan Bahan Bangunan (Sampel 4) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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 Warna dan pencahayaan 

Dari hasil pendataan di lapangan diperoleh bahwa sebagian 

besar dari rumah sampel memiliki warna yang mengarah kepada gradasi 

biru (biru muda sedikit keputihan). Sedangkan pencahayaan di dalam 

ruangan cenderung agak gelap, karena minimnya bukaan dinding pada 

ruangan tertentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.86 

Kondisi Pencahayaan di Dalam Rumah (Sampel 8) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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Minimnya bukaan dinding pada rumah sampel tersebut 

menyebabkan ruang menjadi gelap, karena intensitas cahaya dari luar 

ruangan yang masuk cenderung sedikit. Dampak dari kondisi ini adalah 

timbulnya kesan sempit dan terasa dingin. Hal ini seperti yang 

dikemukakan oleh Setiawan (2010), bahwa ruangan dengan cahaya yang 

terlalu sedikit dapat menimbulkan kesan gelap, sesak, dan terasa dingin 

 

B. Faktor yang tidak berpengaruh 

Dari enam faktor kondisi fisik, terdapat empat faktor yang memiliki 

korelasi kuat. Hal ini berarti terdapat dua faktor lainya yang tidak memiliki 

korelasi / pengaruh, yaitu penghawaan ruangan, serta bau dan 

pencemaran udara. Pembuktian dari dua faktor tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut 

 

 

 

Dua faktor tersebut dikatakan tidak memiliki korelasi / pengaruh 

terhadap persepsi karena jika dilihat dari nilai T hitung memiliki angka 

Coefficientsa

20.746 8.161 2.542 .013

.672 .293 .318 2.292 .025

1.153 .497 .348 2.322 .023

.146 .486 .045 .300 .765

-.315 .385 -.106 -.817 .417

1.204 .393 .322 3.066 .003

-.676 .298 -.284 -2.272 .026

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 

Tabel 5.16 

Faktor Kondisi Fisik yang Tidak Berpengaruh 

 

Sumber : Analisa Statistik SPSS, 2015 
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yang lebih kecil dari T tabel. Sedangkan dari nilai signifikansinya melebihi / 

lebih besar dari nilai probabilitas 

t tabel   = 1,994 

t hitung X3  = 0,062 t hitung < t tabel  

t hitung X4  = -0,806 t hitung < t tabel  

Hasil tersebut dapat diartikan bahwa keberadaan dua faktor 

kondisi fisik; penghawaan ruangan serta bau dan pencemaran udara 

bukan termasuk dalam hal yang mengganggu / halangan bagi penghuni. 

Hasil dari persepsi atas instrumen yang tidak memiliki pengaruh tersebut  

merupakan hasil persepsi yang termasuk dalam perasaan habituasi dan 

homeostatis. Habituasi dalam hal ini karena disebabkan oleh penghuni 

yang secara terus-menerus terpapar oleh stimulus dari aspek 

penghawaan ruangan maupun aspek bau dan pencemaran udara. Dari 

interaksi yang terjadi secara kontinyu tersebut dan tanpa adanya 

perubahan yang signifikan, menyebabkan melemahnya respon penghuni 

terhadap stimulus . Hasil persepsi ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Deux & Wrightsman dalam Sarwono, (1992). Sehingga 

respon dari para penghuni rumah tinggal di Dusun Siwarak sebagian 

besar merasa tidak terganggu / dalam batas yang wajar dari keberadaan 

bahan penyebab bau, maupun kondisi udara di dalam rumah tersebut 
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Sedangkan homeostatis, seperti yang dijelaskan oleh Sarwono 

(2013), adalah perasaan yang sesuai dengan harapan / keadaan yang 

serba seimbang antara stimulus dengan individunya. Dalam kasus ini 

keadaan yang serba seimbang meliputi;  kondisi stimulusnya, (aspek 

penghawaan ruangan, serta bau dan pencemaran udara) maupun kondisi 

fisiologik individu yang bersangkutan. Keberadaan bahan penyebab bau, 

seperti; binatang ternak, asap kompor tungku, dan lain sebagainya, serta  

kondisi dari interior ruangan dianggap oleh para penghuni masih dalam 

batas-batas optimal dan masih dapat diterima oleh individu 

 

 

 

 

Gambar 5.87 

Keberadaan Bahan Penyebab Bau 

 
Sumber : Analisa Peneliti, 2015 

Gambar 5.88 

Letak Bahan Penyebab Bau (Sampel 6) 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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Sehingga mereka (penduduk dusun) memiliki kecenderungan 

untuk mempertahankan kedua aspek yang terdapat di dalam rumah 

tinggal di Dusun Siwarak tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar 

penduduk yang masih setia menggunakan kompor tungku, dan tetap 

mempertahankan keberadaan hewan ternak di dalam rumah tanpa 

melakukan pemisahan bangunan 

 

5.4.3. Faktor Pendorong Untuk Tetap Tinggal 

Seperti yang telah diketahui dari hasil analisa regresi, bahwa 

secara garis besar persepsi penghuni terhadap kualitas ruang pada rumah 

tinggalnya cenderung negatif. Mereka menganggap kondisi yang ada 

pada rumah mereka merupakan kondisi yang kurang baik. Namun 

fenomena yang terjadi dilapangan menunjukkan mereka tetap tinggal di 

dalam rumah tersebut. Lalu, hal apa yang melatar-belakangi mereka untuk 

tetap tinggal?, apakah ada minat atau motif tertentu? 

 Faktor ekonomi 

Sebagian besar penduduk Dusun Siwarak bekerja sebagai petani 

dan buruh, mereka memiliki penghasilan yang tidak menentu tiap harinya. 

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari biasanya mereka mengandalkan 

hasil dari bertani dan berkebun 
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Dengan penghasilan yang tidak menentu tersebut membuat 

penghuni tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk memperbaiki 

kondisi fisik yang ada saat ini, sehingga mereka lebih memilih untuk 

tinggal dengan kondisi yang ada. Hal ini berkaitan erat dengan pandangan 

tentang rumah sebagai suatu pemenuhan kebutuhan dasar manusia oleh 

Maslow (dalam Budihardjo, 1994), bahwa masyarakat dengan strata 

ekonomi bawah menganggap rumah sebagai sarana untuk memenuhi 

kebutuhan dasar hidup (makan, minum, istirahat, kebutuhan biologis) dan 

sebagai tempat untuk mendapatkan perlindungan keamanan. Dengan 

demikian, penduduk Dusun Siwarak kurang memperhatikan faktor estetika 

dan idealnya suatu rumah. Mereka lebih mementingkan fungsi rumah 

sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan, 

dibandingkan fungsinya sebagai ekspresi dari ego dan aktualisasi diri 

Hal tersebut pula yang mendorong penghuni untuk 

mempertahankan keberadaan hewan ternak di dalam rumah. Karena 

hewan ternak tersebut merupakan salah satu harta kekayaan yang 

mereka miliki, sehingga harus dijaga dan berada dekat dengan pemiliknya 

agar merasa aman 

Pekerjaan

18 25.0 25.0 25.0

18 25.0 25.0 50.0

8 11.1 11.1 61.1

4 5.6 5.6 66.7

24 33.3 33.3 100.0

72 100.0 100.0

Petani

Buruh

Kary awan

Wiraswasta

Lain-lain

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Tabel 5.17 

Frekuensi Jenis Pekerjaan 

 

Sumber : Analisa Statistik SPSS, 2015 
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 Faktor keguyuban / kekeluargaan 

Rasa keguyuban yang ada di Dusun Siwarak masih cukup kental, 

hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya tradisi dan adat yang hidup di 

lingkungan dusun. Adapun adat dan tradisi itu meliputi beberapa upacara 

selamatan mulai dari kelahiran hingga kematian yang masih dilestarikan. 

Rasa guyub dan kekeluargaan juga dapat ditemui dalam skala yang kecil, 

yaitu dalam kehidupan satu rumah 

     

 

 

Rasa guyub dan kekeluargaan yang tinggi dalam satu rumah 

dapat ditunjukkan dengan adanya lebih dari satu keluarga dalam satu 

rumah. Kondisi ini merupakan hal yang umum ditemui di Dusun Siwarak, 

biasanya mereka menghuni pada suatu ruang tertentu dalam rumah atau 

menambahkan ruang baru yang menempel dengan rumah inti. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat (1984) dan Ismunandar 

(2007), bahwa orang Jawa pedesaan dalam satu rumah biasanya terdiri 

dari satu keluarga inti dan beberapa keluarga baru, dengan menempati 

Gambar 5.89 

Rasa Guyub Dalam Keluarga 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 
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ruang tertentu hingga keluarga baru tersebut mampu dalam membangun 

rumah 

     

 

 

Rasa guyub dan kekeluargaan yang kental ini menjadikan 

penghuni tidak mempermasalahkan kondisi ruang yang ada. Mereka 

merasa nyaman dengan berkumpul bersama keluarga dan tidak 

mementingkan lagi ruang personal dan privasi antar anggota keluarga. 

Seperti yang dikemukakan oleh Sarwono (1992) yang menyatakan bahwa 

ruang personal dan privasi sangat dipengaruhi oleh tingkat keakraban, 

semakin akrab seseorang maka semakin dekat pula jarak personal dan 

privasinya 

Gambar 5.90 

Penambahan Ruang 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015 


