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BAB V 
ANALISIS PENELITIAN 

 
 
 
 

5.1 Pengambilan Data Penelitian 

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil proses analisa yang telah 

dilakukan. Uraian meliputi data-data yang telah berhasil dikumpulkan 

beserta analisanya dengan menggunakan uji statistik mean faktor dan 

analisa faktor menggunakan SPSS yang nantinya akan diperoleh hasil 

temuan berupa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tata letak 

ruang di dalam rumah tinggal di perumnas Bumi Tlogosari.  

Data dalam penelitian diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan 

kepada 99 responden dengan periode pengisian  Maret  – Juli 2015 dengan 

waktu pelaksanaan secara garis besar dimulai pada jam 11.00 WIB, 15.00 

WIB dan 19.00 WIB menyesuaikan dengan waktu luang responden. 

 

 

Gambar 5.1. Surveyor sedang memberikan penjelasan kuesioner 
dan mengambil data denah danserta dokumentasi  
Sumber : Survey, 2015 
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5.2 Gambaran Responden 

Berikut adalah tabel mengenai data umum dari responden : 

 USIA 

Responden dengan usia termuda adalah 21 tahun dan usia tertua 

adalah 77 tahun. Responden dengan golongan usia 40 – 49 tahun 

menuduki persentase terbesar yatiu 45% dan jumlah tersedikit 

dari golongan usia 20 – 29 tahun dengan persentase 6%. 

Persentase dari masing-masing golongan usia dapat dilihat pada 

diagram berikut ini : 

 

 

Diagram. 5.1 Responden berdasarkan golongan usia. 
Sumber : Data Survey 2015 
 
 

 JENIS KELAMIN 

Responden dengan jenis kelamin laki-laki  berjumlah lebih banyak 

yaitu 56  ( 57 % ), sedangkan responden berjenis kelamin 

perempuan berjumlah 43 ( 43% ). 

Persentase dari masing-masing jenis kelamin dapat dilihat pada 

diagram berikut ini : 
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Diagram. 5.2 Responden berdasarkan jenis kelamin. 
Sumber : Data Survey 2015 

 
 

 

 PENDIDIKAN 

Pendidikan terakhir responden terbanyak adalah pada tingkatan 

S1 atau Sarjana sebanyak 48 % dan yang tersedikit adalah pada 

tingkatan D3 atau Diploma sebesar 4 &. Persentase dari masing-

masing jenis kelamin dapat dilihat pada diagram berikut ini : 

 

Diagram. 5.3. Responden berdasarkan tingkat pendidikan. 
Sumber : Data Survey 2015 
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 PEKERJAAN 

Sebanyak 44% responden bekerja sebagai Karyawan Swasta, 

22% sebagai PNS/Pegawai BUMN dan 18% sebagai 

wiraswastawan. Selebihnya responden adalah pensiunan dan 

profesi lainnya 

Persentase dari masing-masing jenis pekerjaan dapat dilihat pada 

diagram berikut ini : 

 

Diagram. 5.4. Responden berdasarkan jenis pekerjaan. 
Sumber : Data Survey 2015 
 

 TIPE RUMAH YANG DIHUNI 

Persentase terbesar tipe rumah tinggal yang dihuni oleh 

responden adalah Tipe 21, hal ini dikarenakan cara pengambilan 

sample yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah stratified 

random sample dengan perhitungan proporsional. 

Persentase dari masing-masing tipe rumah tinggal dapat dilihat 

pada diagram berikut ini : 
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Diagram. 5.5. Responden berdasarkan tipe rumah tinggal. 
Sumber : Data Survey 2015 

 

 LAMA MENGHUNI 

Persentase terbesar adalah sebesar 44 % responden,  menghuni 

selama 21 - 25  tahun, kemudian diikuti 27 % selama 26 – 30 

tahun, 17% selama 16 – 20 tahun dan sisanya menghuni selama 

10 tahun atau kurang. 

 

Diagram. 5.6. Diagram responden berdasarkan lama 
menghuni. 

Sumber : Data Survey 2015 
 

 STATUS KEPEMILIKAN 

Sebagian besar responden berstatus sebagai pemilik sebesar 

68% . Rumah dengan status milik keluarga sebesar 21 % dan 

yang paling sedikit adalah statu kontrak atau sewa sebesar 11%. 
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Diagram. 5.7. Diagram responden berdasarkan status 
kepemilikan. 

Sumber : Data Survey 2015 
 

5.3 Kompilasi Data (Compilating) 

Pada tahap ini data primer berupa kuesioner yang diperoleh  

dikategorikan sesuai dengan tipe rumahnya dan diberi kode responden 

agar dapat diketahui apakah jumlah sampel sudah sesuai dengan proporsi 

perhitungan sampel pada rencana penelitian . Pengkategorian kuesioner 

beserta jumlahnya  tersaji dalam tabel berikut ini : 

Tipe 
Rumah 

Kode 
Responden  Jumlah 

D15/60 D15.1 - D15.12 12 

D18/72 D18.1 - D18.13 13 

D21/90 D21.1 - D21.30 30 

D27/90 D27.1 - D27.10 10 

D36/96 D36.1 - D36.11 11 

D45/128 D45.1 - D45.9 9 

D54/160 D54.1 - D54.3 3 

D70/200 D.70.1 - D70.4 4 

M54/96 M54.1 - M54.3 3 

M70/120 M70.1 - M70.4 4 

Total 99 

 
 Tabel. 5.1. Pengkategorian dan Jumlah Kuesioner. 

Sumber : Analisa penulis,  2015 
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Data primer lainnya yang telah dikumpulkan dari responden adalah 

berupa foto dan sketsa denah eksisting. Foto yang diperoleh dipilah dan 

hanya dipergunakan foto-foto yang dapat menggambarkan kondisi 

eksisting rumah dtinggal dengan lebih baik.  Sketsa denah eksisting yang 

diperoleh kemudian di olah menjadi gambar yang lebih baik penyajiannya. 

Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait  

berupa data monografi, peta-peta, site plan dan denah mula-mula rumah-

rumah tingga di Perumnas Bumi Tlogosari. 

 

5.4 Pemberian Identitas (Coding) 

Kuesioner yang  terdiri dari  40 pertanyaan, masing-masing 

pertanyaan tersebut merupakan sebuah indikator yang menjadi tolak ukur 

variabel-variabel yang diuji. Dalam proses analisis masing-masing 

variabel-variabel dan indikatornya yang  telah dioperasionalisasikan dalam 

pertanyaan-pertanyaan kuesioner diberikan kode tertentu agar lebih 

mempermudah proses analisa. 

Kode dari variabel perubahan (X)  dan indikatornya tersaji dalam 

tabel berikut : 

 

VARIABEL/INDIKATOR KODE 

Perubahan fisik X1 

Penambahan X1.1 

Pengurangan X1.2 

Pergeseran/Pemindahan X1.3 
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Faktor yang mempengaruhi pembangunan X2 

Iklim X2.1 

Teknologi baru bahan bangunan X2.2 

Topografi X2.3 

Perubahan jumlah anggota keluarga X2.4 

Kebutuhan keamanan X2.5 

Lingkungan hidup X2.6 

Ketersediaan lahan X2.7 

Status sosial X2.8 

Kebutuhan identitas diri X2.9 

Perubahan gaya hidup X2.10 

Rumah sebagai suatu proses X3 

Nilai rumah,faktor moneter (tingkat penghasilan) X3.1 

Nilai rumah,faktor moneter (tingkat pengeluaran) X3.2 

Nilai rumah,faktor non moneter (status sosial) X3.3 

Fungsi ekonomi rumah X3.4 

Wewenang atas rumah X3.5 

Persepsi penghuni X4 

Pembelajaran/pengalaman X4.1 

Harapan X4.2 

Motivasi X4.3 

Kebutuhan X4.4 

Kognitif X4.5 

Respon X5 

Proksemitas & teritorialitas X5.1 

Persepsi terhadap lingkungan X5.2 

Citra dan makna ruang X5.3 

Kognisi terhadap ruang X5.4 

 
Tabel 5.2. Tabel Kode Variabel Perubahan ( X ). 

Sumber : Analisa Penulis, 2015 
 

Sedangkan kode dari variabel rumah tinggal (Y)  dan indikatornya 

tersaji dalam tabel berikut : 

VARIABEL/INDIKATOR KODE 

Rumah sebagai 'house' (bentuk fisik) Y1 

Melindungi dari gangguan alam dan binatang Y1.1 

Wadah/tempat tidur dan pemenuhan fungsi badan Y1.2 
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Rumah sebagai 'home' (psikologis) Y2 

Menciptakan rasa aman Y2.1 

Tempat melakukan kegiatan ritual Y2.2 

Tempat penyimpanan harta milik Y2.3 

Menjamin hak pribadi Y2.4 

Rumah sebagai 'home' (sosial) Y3 

Peluang berinterkasi dan berkomunikasi dengan lingkungan Y3.1 

Peluang untuk tumbuhnya harga diri Y3.2 

Rumah sebagai 'home' (budaya) Y4 

Cara menjalankan kegiatan dasar Y4.1 

Struktur keluarga Y4.2 

Peran gender Y4.3 

Sikap terhadap privasi Y4.4 

Proses Sosial Y4.5 

 
Tabel 5.3. Tabel Kode Variabel Rumah Tinggal ( Y ) 

Sumber : Analisa Penulis, 2015. 
 

Setelah dipilah dan diberi kode, jawaban  kuesioner yang diperoleh 

kemudian diolah dengan diberi identitas berupa skor agar data tersebut 

dapat diolah pada tahapan selanjutnya. Dalam penelitian ini  bobot dinilai 

dengan skor yang terkecil pada jawaban yang paling positif (Pedoman 

MAPWK 2011). 

Contoh pemberian identitas/skor  variabel X  ( perubahan ) 

diuraikan dalam tabel berikut ini : 

Faktor Perubahan fisik 

Indikator Predikat Skor 

Penambahan pembatas ruang 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Netral 3 

Tidak Setuju 4 

Sangat Tidak Setuju 5 

Pengurangan pembatas ruang 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Netral 3 

Tidak Setuju 4 
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Sangat Tidak Setuju 5 

Pergeseran/Pemindahan pembatas 
ruang 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Netral 3 

Tidak Setuju 4 

Sangat Tidak Setuju 5 
 

  
Tabel 5.4. Contoh  Pemberian Identitas/Skor Skala  Likert  Variabel 

Perubahan ( X ) 
Sumber : Analisa Penulis, 2015 

 

Sedangkan contoh untuk skoring variabel rumah tinggal diuraikan 

dalam tabel berikut ini : 

Faktor Rumah sebagai 'house' (bentuk fisik) 

Indikator Predikat Skor 

Melindungi dari gangguan alam 
dan binatang 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Netral 3 

Tidak Setuju 4 

Sangat Tidak Setuju 5 

Wadah/tempat tidur dan 
pemenuhan fungsi badan 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Netral 3 

Tidak Setuju 4 

Sangat Tidak Setuju 5 

 
Tabel 5.5. Contoh Pemberian Identitas/Skor  Skala  Likert  Variabel 

Rumah  Tinggal ( Y ) 
Sumber : Analisa Penulis, 2015 
 
Berdasarkan pemberian skor/nilai dalam tabel di atas akan diperoleh 

variasi nilai variabel faktor berupa angka-angka yang akan diolah dengan 

menggunakan SPSS menurut tahap analisa faktor untuk memperoleh 

hasil faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tata letak ruang rumah 

tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari. 
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5.5 Analisa Faktor 

Setelah masing-masing pertanyaan pada kuesioner diberikan kode 

sesuai dengan variabel/indikatornya dan masing-masing jawaban kuesiner 

diberi skor kemudian dilakukan Uji SPSS dengan menggunakan Analisa 

Faktor dengan uraian proses sebagai berikut ini : 

 

5.5.1 Uji Validitas dan Reabilitas 

Data kuesioner yang diperoleh kemudian di uji validitasnya. Uji 

validitas digunakan untuk mengukur  sah atau tidakya butir 

pertanyaan dalam sebuah kuesioner (Ghozali, I. 2006). Variabel-

variabel yang tidak valid tidak akan diikutsertakan dalam analisa 

selanjutnya. 

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan metode pearson 

dengan aplikasi SPSS 15. Variabel yang valid adalah variabel yang 

memiliki nilai signifikasi < 0, 05 dan diperhatikan pula nilai Pearson 

Correlation untuk data valid adalah > 0,3 ( Soegiyono (2007) dalam 

Mustikowati, E. (2014) halaman 94. 

UJI VALIDITAS VARIABEL X 

Hasil Uji Validitas variabel X (perubahan) seperti terlihat pada 

tabel di bawah ini : 

VARIABEL/INDIKATOR KODE 
HASIL UJI 

VALIDITAS 

Perubahan fisik X1   

Penambahan pembatas ruang X1.1 valid 
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Pengurangan pembatas ruang X1.2 tidak valid 

Pergeseran/Pemindahan pembatas ruang X1.3 tidak valid 

Faktor yang mempengaruhi pembangunan X2   

Iklim X2.1 valid 

Teknologi baru bahan bangunan X2.2 valid 

Topografi X2.3 valid 

Perubahan jumlah anggota keluarga X2.4 valid 

Kebutuhan keamanan X2.5 valid 

Lingkungan hidup X2.6 valid 

Ketersediaan lahan X2.7 valid 

Status sosial X2.8 valid 

Kebutuhan identitas diri X2.9 valid 

Perubahan gaya hidup X2.10 valid 

Rumah sebagai suatu proses X3   

Nilai rumah,faktor moneter (tingkat penghasilan) X3.1 valid 

Nilai rumah,faktor moneter (tingkat pengeluaran) X3.2 tidak valid 

Nilai rumah,faktor non moneter (status sosial) X3.3 valid 

Fungsi ekonomi rumah X3.4 valid 

Wewenang atas rumah X3.5 valid 

Persepsi penghuni X4   

Pembelajaran/pengalaman X4.1 valid 

Harapan X4.2 valid 

Motivasi X4.3 valid 

Kebutuhan X4.4 valid 

Kognitif X4.5 valid 

Respon X5   

Proksemitas & teritorialitas X5.1 valid 

Persepsi terhadap lingkungan X5.2 valid 

Citra dan makna ruang X5.3 valid 

Kognisi terhadap ruang X5.4 valid 

 
Tabel 5.8. Tabel hasil uji validitas variabel perubahan (X) 

Sumber : Analisa SPSS, 2015 
 

Dari uji validitas yang dilakukan terhadap variabel X diperoleh 

hasil 3 variabel X yang tidak valid seperti terlihat pada tabel di atas, 

sehingga jumlah variabel tereduksi menjadi 24 variabel X . Proses 

uji validitas yang menghasilkan data pada tabel di atas tersaji 

dalam lampiran. 
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UJI VALIDITAS VARIABEL Y 

Hasil Uji Validitas variabel Y (perubahan) seperti terlihat pada 

tabel di bawah ini : 

 

VARIABEL/INDIKATOR KODE 
HASIL UJI 

VALIDITAS 

Rumah sebagai 'house' (bentuk fisik) Y1   

Melindungi dari gangguan alam dan binatang Y1.1 valid 

Wadah/tempat tidur dan pemenuhan fungsi badan Y1.2 valid 

Rumah sebagai 'home' (psikologis) Y2   

Menciptakan rasa aman Y2.1 valid 

Tempat melakukan kegiatan ritual Y2.2 valid 

Tempat penyimpanan harta milik Y2.3 valid 

Menjamin hak pribadi Y2.4 valid 

Rumah sebagai 'home' (sosial) Y3   
Peluang berinterkasi dan berkomunikasi dengan 
lingkungan 

Y3.1 
valid 

Peluang untuk tumbuhnya harga diri Y3.2 valid 

Rumah sebagai 'home' (budaya) Y4   

Cara menjalankan kegiatan dasar Y4.1 valid 

Struktur keluarga Y4.2 valid 

Peran gender Y4.3 tidak valid 

Sikap terhadap privasi Y4.4 valid 

Proses Sosial Y4.5 valid 

 
Tabel 5.9. Tabel hasil uji validitas variabel rumah tinggal (Y) 
Sumber : Analisa SPSS, 2015 

 

Dari uji validitas yang dilakukan diperoleh 1 variabel Y yang 

tidak valid seperti terlihat pada tabel di atas, sehingga jumlah 

variabel tereduksi menjadi 12 variabel Y. Proses uji validitas yang 

menghasilkan data pada tabel di atas tersaji dalam lampiran. 
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Setelah melakukan uji validitas maka perlu dilihat tingkat 

reabilitas variabel dengan metode Corrected item-Total Correlation 

dengan sofware SPSS (Budi,T. P.  2006). 

Selanjutnya dalam Budi, T.P. (2006), uji reliabilitas 

menggunakan nilai Cronbach’s Alpha diukur berdasarkan skala 

Alpha 0 sampai dengan 1. Apabila skala tersebut dikelompokkan ke 

dalam 5 kelas dengan range yang sama, maka tingkat kemantapan 

alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

Cronbach’s Alpha Tingkat Reliabilitas 

0,00 s.d 0,20 Kurang reliable 

> 0,20 s.d 0,40 Agak reliable 

> 0,40 s.d 0,60 Cukup reliable 

> 0,60 s.d 0,80 Reliable 

> 0,80 s.d 1,000 Sangat reliable 

Tabel 5.10. Kriteria Reliabilitas 
 

UJI REABILITAS VARIABEL X 

Hasil uji reabilitas variabel X yang dihasilkan adalah 0,723 

sesuai dengan tabel berikut  : 

Reliability Statistics

.723 24

Cronbach's

Alpha N of Items

 

Tabel 5.11. Cronbach’s Alpha Variabel X 
Sumber : Analisis Data SPSS, 2015 
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Menurut Tabel 5.8 mengenai kriteria reabilitas maka  dapat 

dikatakan bahwa variabel X termasuk kedalam sehingga masuk 

dalam kategori 0,60 s.d 0,80 dengan predikat reliable. 

Cronbach’s Alpha Tingkat Reliabilitas 

0,00 s.d 0,20 Kurang reliable 

> 0,20 s.d 0,40 Agak reliable 

> 0,40 s.d 0,60 Cukup reliable 

> 0,60 s.d 0,80 Reliable 

> 0,80 s.d 1,000 Sangat reliable 

Tabel 5.12. Klasifikasi tingkat reabilitas variabel X 
 

 

UJI REABILITAS VARIABEL X 

Hasil uji reabilitas variabel Y yang dihasilkan adalah 0,740 

sesuai dengan tabel berikut  : 

Reliability Statistics

.740 12

Cronbach's

Alpha N of Items

 
Tabel 5.13. Cronbac’s Alpha Variabel Y 

Sumber : Analisis Data SPSS, 2015 
 

 

Menurut Tabel 5.8 mengenai kriteria reabilitas maka  dapat 

dikatakan bahwa variabel Y termasuk kedalam sehingga masuk 

dalam kategori 0,60 s.d 0,80 dengan predikat reliable. 

Cronbach’s Alpha Tingkat Reliabilitas 

0,00 s.d 0,20 Kurang reliable 

> 0,20 s.d 0,40 Agak reliable 
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> 0,40 s.d 0,60 Cukup reliable 

> 0,60 s.d 0,80 Reliable 

> 0,80 s.d 1,000 Sangat reliable 

Tabel 5.14 Klasifikasi tingkat rebilitas variabel Y 
 

5.5.2 Analisa Nilai Mean Faktor/Variabel 

 

ANALISA NILAI MEAN FAKTOR/VARIABEL X (PERUBAHAN) 

Faktor-faktor varibel X (perubahan) yang valid berdasarkan uji 

validitas yaitu sebanyak 21 variabel akan dihitung nilai meannya, 

kemudian hasil dari nilaui mean masing-masing faktor-fakor 

tersebut akan dapat diintepretasikan tentang perubahan yang 

terjadi pada objek penelitian. Berikut adalah tabel nilai mean 

variabel X : 

VARIABEL FAKTOR KODE 
NILAI 
MEAN 

Perubahan (X) 

Perubahan fisik X1 1,97 

Faktor yang mempengaruhi pembangunan X2 2,49 

Rumah sebagai suatu proses X3 2,51 

Persepsi penghuni X4 2,08 

Respon  X5 2,19 

Tabel 5.15. Tabel Nilai Mean Variabel X 
Sumber : Analisa Penulis, 2015 

 

Berdasarkan tabel nilai mean diatas maka dapat dilihat bahwa 

faktor perubahan fisik (X1) mempunyai nilai mean yang terkecil. 

Rata-rata nilai mean pada variabel X (perubahan) adalah 2,25 

maka apabila dikonversikan dalam unsur semantik diferensial 
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diferential pada skala 1,2,3,4,5 yang menyatakan pendapat sangat 

setuju hingga sangat tidak setuju datau kata sifat yang saling 

berlawnaan maka angka 2,25 berada dalam kriteria 1,80 – 2,59 

yaitu berpengaruh. 

Nilai Mean Intepretasi 

1,00 -1,79  Sangat Berpengaruh 

1,80 - 2,59 Berpengaruh 

2,60 - 3,39 Netral 

3,40 - 4,19 Tidak Berpengaruh 

4,20 - 5,00 Sangat Tidak Berpengaruh 

 
Tabel 5.16. Skala Intepretasi Nilai Mean 

Sumber : Analisa Penulis, 2015 
 

ANALISA NILAI MEAN FAKTOR/VARIABEL Y (RUMAH TINGGAL) 

Faktor-faktor varibel Y (rumah tinggal) yang valid berdasarkan 

uji validitas yaitu sebanyak 12 variabel akan dihitung nilai meannya, 

kemudian hasil dari nilaui mean masing-masing faktor-fakor 

tersebut akan dapat diintepretasikan tentang perubahan yang 

terjadi pada objek penelitian. Berikut adalah tabel nilai mean 

variabel Y : 

VARIABEL FAKTOR KODE 
NILAI 
MEAN 

Rumah Tinggal 
(Y) 

Rumah sebagai 'house' (bentuk fisik) Y1 1,97 

Rumah sebagai 'home' (psikologis) Y2 2,10 

Rumah sebagai 'home' (sosial) Y3 2,13 

Rumah sebagai 'home' (budaya) Y4 2,17 

Tabel 5.17. Tabel Nilai Mean Variabel Y 
Sumber : Analisa Penulis, 2015 
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Berdasarkan tabel nilai mean diatas maka dapat dilihat bahwa 

faktor rumah sebagai ‘house’ (bentuk fisik) (Y1) mempunyai nilai 

mean yang terkecil yaitu sebesar 1,97. 

Rata-rata nilai mean pada variabel Y (rumah tinggal) adalah 

2,095 maka apabila dikonversikan dalam unsur semantik diferential 

pada skala 1,2,3,4,5 yang menyatakan pendapat sangat setuju 

hingga sangat tidak setuju atau kata sifat yang saling berlawanan 

maka angka 2,09 berada dalam kriteria 1,8- 2,59 yaitu  

berpengaruh. 

 

Nilai Mean Intepretasi 

1,00 -1,79  Sangat Berpengaruh 

1,80 - 2,59 Berpengaruh 

2,60 - 3,39 Netral 

3,40 - 4,19 Tidak Berpengaruh 

4,20 - 5,00 Sangat Tidak Berpengaruh 

 
Tabel 5.18. Skala Intepretasi Nilai Mean 

Sumber : Analisa Penulis, 2015 
 

 

ANALISA KORELASI NILAI MEAN FAKTOR/VARIABEL X DAN Y  

Setelah diperoleh nilai mean dari masing-masing faktor dalam 

variabel X dan variabel Y maka akan dapat ditentukan ranking nilai 

mean dari yang terkecil hingga ke yang terbesar, rata-rata nilai 

mean dari masing-masing variabel dan selisih nilai mean antar 

kedua variabel. Adapun contoh tabel korelasi mean dari variabel X 

dan variabel Y adalah sebagai berikut : 
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VARIABEL X (perubahan) SELISI
H NILAI 
MEAN 

VARIABEL Y (rumah 
tinggal) 

FAKTOR 
NILAI 
MEAN 

RANK
ING 

FAKTOR 
NILAI 
MEAN 

RAN
KING 

X1 1,97 1 

` 

Y1 1,97 1 

X2 2,49 4 Y2 2,10 2 

X3 2,51 5 Y3 2,13 3 

X4 2,08 2 Y4 2,17 4 

X5 2,19 3   
  AVERAGE 2,25 

 
 0,16 AVERAGE 2,09 

 Tabel 5.19. Contoh Tabel Korelasi  Nilai Mean Variabel X dan 
Variabel Y 

Sumber : Analisa Penulis, 2015 
 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui maka dapat 

diperoleh selisih antara nilai mean variabel X dan nilai mean 

variabel Y adalah sebesar 0,16 dimana variabel X memiliki nilai 

lebih besar sebanyak 0,16 terhadap variabel Y. 

 

5.5.3 Uji KMO dan Bartlett 

Persyaratan sebuah faktor untuk dapt di uji KMO dan Bartlett 

adalah lolos uji validitas dan reabilitas. Berikut adalah 

faktor/variabel yang valid dan reliable menurut uji reabilitas dan 

reabilitas : 

VARIABEL/INDIKATOR VARIABEL X KODE 

Perubahan fisik X1 

Penambahan pembatas ruang X1.1 

Faktor yang mempengaruhi pembangunan X2 

Iklim X2.1 

Teknologi baru bahan bangunan X2.2 

Topografi X2.3 

Perubahan jumlah anggota keluarga X2.4 
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Kebutuhan keamanan X2.5 

Lingkungan hidup X2.6 

Ketersediaan lahan X2.7 

Status sosial X2.8 

Kebutuhan identitas diri X2.9 

Perubahan gaya hidup X2.10 

Rumah sebagai suatu proses X3 

Nilai rumah,faktor moneter (tingkat penghasilan) X3.1 

Nilai rumah,faktor non moneter (status sosial) X3.3 

Fungsi ekonomi rumah X3.4 

Wewenang atas rumah X3.5 

Persepsi penghuni X4 

Pembelajaran/pengalaman X4.1 

Harapan X4.2 

Motivasi X4.3 

Kebutuhan X4.4 

Kognitif X4.5 

Respon X5 

Proksemitas & teritorialitas X5.1 

Persepsi terhadap lingkungan X5.2 

Citra dan makna ruang X5.3 

Kognisi terhadap ruang X5.4 

Tabel 5.20.  Vareabel X yang valid dan realiabel 

Sumber : Analisa SPSS, 2015 

 

VARIABEL/INDIKATOR VARIABEL Y KODE 

Rumah sebagai 'house' (bentuk fisik) Y1 

Melindungi dari gangguan alam dan binatang Y1.1 

Wadah/tempat tidur dan pemenuhan fungsi badan Y1.2 

Rumah sebagai 'home' (psikologis) Y2 

Menciptakan rasa aman Y2.1 

Tempat melakukan kegiatan ritual Y2.2 

Tempat penyimpanan harta milik Y2.3 

Menjamin hak pribadi Y2.4 

Rumah sebagai 'home' (sosial) Y3 

Peluang berinterkasi dan berkomunikasi dengan 
lingkungan 

Y3.1 

Peluang untuk tumbuhnya harga diri Y3.2 

Rumah sebagai 'home' (budaya) Y4 

Cara menjalankan kegiatan dasar Y4.1 

Struktur keluarga Y4.2 
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Sikap terhadap privasi Y4.4 

Proses Sosial Y4.5 

 

Tabel 5.21.  VarIabel Y yang valid dan realiabel 

Sumber : Analisa SPSS, 2015 

 

Untuk mengetahui layak atau tidaknya kumpulan 

faktor/variabel tersebut untuk dianalisis, maka langkah awal harus 

melihat uji KMO dan Bartlett, apabila nilai MSA (Measures of 

Sampling Adequancy) > 0,5 maka layak untuk dilakukan analisis.  

Maka langkah selanjutnya adalah mengeliminasi faktor-faktor 

yang memiliki nilai MSA ( Measures of Sampling Adequancy) < 0,5. 

Nilai MSA  untuk masing-masing variabel tersaji secara lengkap 

dalam lampiran, tabel Anti Image Matrics. 

Dari hasil yang diperoleh, beberapa faktor memiliki nilai MSA  

dibawah 0,5 sehingga perlu dieliminasi. Uji KMO dan Bartlett  akan 

terus dilakukan setelah mengeliminasi variabel dengan nilai MSA 

terendah apabila masih terdapat variabel yang nilai MSA nya < 0,5 . 

 

UJI KMO DAN BARTLETT VARIABEL X 

Pada Uji KMO dan Bartlett’s variabel X pengujian dilakukan 

sampai dengan 4 kali dengan uraian sebagai berikut : 

- Tahap I  
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KMO and Bartlett's Test

.604

594.127

276

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of

Sphericity

 

Tabel 5.22.  Hasil Uji KMO dan Bartlett Tahap I 

Sumber : Analisa SPSS, 2015 

 

Semua variabel ikut diujikan dengan hasil nilai MSA secara 

keseluruhan adalah 0,604 dan terdapat beberapa variabel yang 

nilai MSA nya < 0,5 yaitu X1.1 (0,422a), X2.4 (0,438a), X2.10 

(0,492a) dan X5.1 (0,461a,kemudian dipilih 1 variabel dengan 

nilai MSA terkecil untuk di eliminasi, yaitu X1.1 (0,422a).  

- Tahap II 

KMO and Bartlett's Test

.614

565.777

253

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of

Sphericity

 

Tabel 5.23.  Hasil Uji KMO dan Bartlett Tahap II 

Sumber : Analisa SPSS, 2015 

 

Uji KMO dan Bartlett  dilakukan kembali dan diperoleh hasil nilai 

MSA secara keseluruhan adalah 0,614 dan terdapat 2 variabel 

yang MSA nya dibawah 0,5 yaitu X2.4 (0,402a) dan X5.1 
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(0,465a) (dengan variabel X2.4 (0,402a) ). Kemudian dipilih 

variabel dengan nilai MSA terkecil untuk di eliminasi yaitu X2.4. 

- Tahap III 

KMO and Bartlett's Test

.628

530.436

231

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of

Sphericity

 
Tabel 5.24.  Hasil Uji KMO dan Bartlett Tahap III 

Sumber : Analisa SPSS, 2015 

 

Uji KMO dan Bartlett  dilakukan kembali karena masih terdapat 

variabel yang nilai MSA nya di bawah 0,5 dan diperoleh hasil 

nilai MSA secara keseluruhan adalah 0,628 dan terdapat 1 

variabel yang MSA nya dibawah 0,5 yaitu X5.1 (0,452a) lalu 

dieliminasi.  

- Tahap IV 

KMO and Bartlett's Test

.660

486.725

210

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of

Sphericity

 
Tabel 5.25.  Hasil Uji KMO dan Bartlett Tahap IV 

Sumber : Analisa SPSS, 2015 
 

Uji KMO dan Bartlett dilakukan kembali dan diperoleh nilai MSA 

secara keseluruhan adalah 0,660 dan sudah tidak terdapat 
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variabel yang nilai MSA nya di bawah 0,5 sehingga tidak perlu 

dilakukan Uji KMO dan Bartlett lagi.  

 

Berikut adalah tabel hasil uji KMO dan Bartlett yang dilakukan 

pada variabel X : 

TAHAP 
VARIABEL YANG 

DIELIMINASI (NILAI MSA) 

NILAI 
KMO-
MSA 

KETERANGAN 

1 Semua variable diinput 0,604 memenuhi 

2 X.1.1 ( 0,422 a ) 0,614 memenuhi 

3 X2.4  ( 0,402 a ) 0,628 memenuhi 

4 X5.1  ( 0,452 a ) 0,660 memenuhi 

 

Tabel 5.26. Tabel proses eliminasi variabel X dengan uji KMO 

dan Bartlett 

Sumber : Analisis Data SPSS, 2015 

 

Pada Uji KMO dan Bartlett terdapat 3 variabel X yang di 

eliminasi sehingga variabel tereduksi menjadi 21 variabel. 

 

UJI KMO DAN BARTLETT VARIABEL Y 

Pada Uji KMO dan Bartlett’s variabel Y diperoleh nilai MSA 

secara keseluruhan sebesar 0,682 dan  tidak ditemukan adanya 

variabel yang nilai MSA nya < 0,5 sehingga tidak terjadi eliminasi 

variabel. Jumlah variabel Y  tetap 12. 
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KMO and Bartlett's Test

.682

248.772

66

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of

Sphericity

 
Tabel 5.27.  Hasil Uji KMO dan Bartlett Variabel Y 

Sumber : Analisa SPSS,2015 
 

Hasil akhir pada tahap ini adalah nilai KMO 0,0660 pada 

Variabel X dan 0,682 pada variabel Y dimana keduanya memenuhi 

syarat nilai MSA diatas 0,5 sehingga layak dilakukan analisis faktor 

dengan nilai signifikasi dibawah 0,05, sehingga hubungan antar 

variabel kuat. Nilai KMO sangat dipengaruhi oleh korelasi antar 

variabel, selain melihat nilai KMO, juga perlu melihat nilai MSA 

terakhir (Measure of Sampling Adequancy) untuk melihat korelasi 

tiap variabel harus diatas 0,5. Nilai MSA dapat dilihat pada pada 

lampiran sehingga dapat dinilai bahwa variabel faktor yang 

terseleksi dalam uji KMO dan BArtlett diatas telah memiliki MSA 

diatas 0,5 sehingga layak untuk menjadi faktor yang signifikan 

membentuk faktor penyebab munculnya perubahan tata ruang 

rumah tinggal. 
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5.5.4 Ekstraksi Faktor 

Setelah dilakukan uji KMO dan Bartlett dan telah terseleksi 

variabel-variabel yang memenuhi syarat untuk di analisa lebih lanjut 

yaitu : 

VARIABEL/INDIKATOR VARIABEL X KODE 

Faktor yang mempengaruhi pembangunan X2 

Iklim X2.1 

Teknologi baru bahan bangunan X2.2 

Topografi X2.3 

Kebutuhan keamanan X2.5 

Lingkungan hidup X2.6 

Ketersediaan lahan X2.7 

Status sosial X2.8 

Kebutuhan identitas diri X2.9 

Perubahan gaya hidup X2.10 

Rumah sebagai suatu proses X3 

Nilai rumah,faktor moneter (tingkat penghasilan) X3.1 

Nilai rumah,faktor non moneter (status sosial) X3.3 

Fungsi ekonomi rumah X3.4 

Wewenang atas rumah X3.5 

Persepsi penghuni X4 

Pembelajaran/pengalaman X4.1 

Harapan X4.2 

Motivasi X4.3 

Kebutuhan X4.4 

Kognitif X4.5 

Respon X5 

Persepsi terhadap lingkungan X5.2 

Citra dan makna ruang X5.3 

Kognisi terhadap ruang X5.4 

VARIABEL/INDIKATOR VARIABEL Y KODE 

Rumah sebagai 'house' (bentuk fisik) Y1 

Melindungi dari gangguan alam dan binatang Y1.1 

Wadah/tempat tidur dan pemenuhan fungsi badan Y1.2 

Rumah sebagai 'home' (psikologis) Y2 

Menciptakan rasa aman Y2.1 

Tempat melakukan kegiatan ritual Y2.2 

Tempat penyimpanan harta milik Y2.3 

Menjamin hak pribadi Y2.4 
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Rumah sebagai 'home' (sosial) Y3 

Peluang berinterkasi dan berkomunikasi dengan 
lingkungan 

Y3.1 

Peluang untuk tumbuhnya harga diri Y3.2 

Rumah sebagai 'home' (budaya) Y4 

Cara menjalankan kegiatan dasar Y4.1 

Struktur keluarga Y4.2 

Sikap terhadap privasi Y4.4 

Proses Sosial Y4.5 

Tabel 5.28.  Variabel X dan Y yang akan dianalisa dalam tahap 

Ekstraksi Faktor 

Sumber : Analisis Data SPSS, 2015 

 

Analisa yang dipergunakan adalah analisa PCA (Principal 

Component Analysis)yang akan menguji seluruh variabel yang 

diteliti dengan cara menyederhanakan variabel yang diteliti dengan 

cara menyederhanakan variabel yang diteliti dengan cara 

mereduksi dimensinya (MAPWK,2011). 

Proses ini mencoba menemukan hubungan antar variabel 

baru atau faktor yang terbentuk saling independen terhadap yang 

lain sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel 

atau faktor yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Pada tahap 

ini akan dipilih faktor-faktor yang memiliki eigen value  lebih besar 

dari 1. 

 

EKSTRAKSI FAKTOR VARIABEL X 

Setelah dilakukan ekstraksi faktor variabel X yang memenuhi syarat 

yaitu 21 variabel /faktor dengan metode PCA, maka muncul hasil 

sebagai berikut : 
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Total Variance Explained

3.521 16.765 16.765 3.521 16.765 16.765 2.290 10.904 10.904

2.489 11.854 28.619 2.489 11.854 28.619 2.133 10.158 21.062

2.215 10.547 39.167 2.215 10.547 39.167 2.106 10.030 31.092

1.521 7.241 46.407 1.521 7.241 46.407 2.051 9.769 40.861

1.270 6.046 52.454 1.270 6.046 52.454 1.837 8.750 49.611

1.135 5.406 57.860 1.135 5.406 57.860 1.427 6.796 56.407

1.056 5.026 62.886 1.056 5.026 62.886 1.361 6.479 62.886

.917 4.365 67.252

.869 4.136 71.388

.730 3.475 74.862

.684 3.255 78.117

.654 3.113 81.230

.630 3.000 84.230

.578 2.754 86.984

.561 2.670 89.655

.516 2.458 92.113

.419 1.995 94.108

.368 1.754 95.862

.328 1.561 97.423

.293 1.394 98.817

.248 1.183 100.000

Component

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Tabel 5.29  Total Variance Expalined Variabel X 

Sumber : Analisis Data SPSS, 2015 

 

 

Berdasarkan tabel di atas maka hanya terdapat 7 faktor yang 

memiliki nilai eigen value lebih besar dari 1 yaitu : 

- Faktor 1 

Eigenvalues : memenuhi kriteria 3,521 

Memiliki pengaruh faktor sebesar 16,765% 

- Faktor 2 

Eigenvalues : memenuhi kriteria 2,489 

Memiliki pengaruh faktor sebesar 11,854% 

- Faktor 3 

Eigenvalues : memenuhi kriteria 2,215 

Memiliki pengaruh faktor sebesar 10,547% 

- Faktor 4 

Eigenvalues : memenuhi kriteria 1,521 

Memiliki pengaruh faktor sebesar 7,241% 

- Faktor 5 
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Eigenvalues : memenuhi kriteria 1,270 

Memiliki pengaruh faktor sebesar 6,046% 

- Faktor 6 

Eigenvalues : memenuhi kriteria 1,135 

Memiliki pengaruh faktor sebesar 5,406% 

- Faktor 7 

Eigenvalues : memenuhi kriteria 1,056 

Memiliki pengaruh faktor sebesar 5,026% 

Sehingga dapat dikatakan bahwa 7 faktor pada variabel X diataslah 

yang memiliki pengaruh signifikan. 

Untuk melihat nilai eigenvalue dari keseluruhan komponen faktor, 

dapat dilihat pada diagram dibawah ini,  dengan interpretasi bahwa 

yang layak menjadi faktor penyebab perubahan terhadap rumah 

tinggal hanyalah komponen faktor yang memiliki eigenvalue >1. 

 

Gambar 5.30 .Grafik Eigenvalue Komponen Faktor X 
Sumber : Analisis Data SPSS, 2015 
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EKSTRAKSI FAKTOR VARIABEL Y 

Setelah dilakukan ekstraksi faktor variabel Y yang memenuhi syarat 

yaitu 12 variabel /faktor dengan metode PCA, maka muncul hasil 

sebagai berikut : 

Total Variance Explained

3.258 27.147 27.147 3.258 27.147 27.147 2.194 18.279 18.279

1.555 12.958 40.104 1.555 12.958 40.104 1.820 15.170 33.450

1.331 11.093 51.198 1.331 11.093 51.198 1.699 14.159 47.608

1.059 8.827 60.024 1.059 8.827 60.024 1.490 12.416 60.024

.913 7.611 67.635

.783 6.523 74.158

.743 6.192 80.350

.649 5.404 85.754

.597 4.978 90.732

.482 4.018 94.750

.354 2.949 97.699

.276 2.301 100.000

Component

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Tabel 5.31.Total Variance Expalined Variabel Y 

Sumber : Analisis Data SPSS, 2015 
 

 

Berdasarkan tabel di atas maka hanya terdapat 4 faktor yang 

memiliki nilai eigen value lebih besar dari 1 yaitu : 

- Faktor 1 

Eigenvalues : memenuhi kriteria 3,258 

Memiliki pengaruh faktor sebesar 27,147% 

- Faktor 2 

Eigenvalues : memenuhi kriteria 1,555 

Memiliki pengaruh faktor sebesar 12,958% 

- Faktor 3 

Eigenvalues : memenuhi kriteria 1,331 

Memiliki pengaruh faktor sebesar 11,093% 

- Faktor 4 

Eigenvalues : memenuhi kriteria 1,059 
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Memiliki pengaruh faktor sebesar 8,827% 

Sehingga dapat dikatakan bahwa 4 faktor pada variabel Y diataslah 

yang memiliki pengaruh signifikan. 

Untuk melihat nilai eigenvalue dari keseluruhan komponen faktor, 

dapat dilihat pada diagram dibawah ini,  dengan interpretasi bahwa 

yang layak menjadi faktor penyebab perubahan terhadap rumah 

tinggal hanyalah komponen faktor yang memiliki eigenvalue >1. 

 

Gambar 5.32. Grafik Eigenvalue Komponen Faktor Y 
Sumber : Analisis Data SPSS, 2015 

 

Berdasarkan ekstraksi faktor dengan metode PCA yang 

dilakukan pada masing-masing variabel di atas maka diperoleh 7 

faktor yang signifikan pada variabel X dan 4 faktor yang signifikan 

pada variabel Y. Faktor-faktor yang signifikan tersebut dapat juga 

disebut kompomen faktor. 
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5.5.5 Rotasi Faktor 

Setelah melakukan ekstraksi faktor, dan didapatkan beberapa 

faktor yang signifikan atau komponen faktor pada masing-masing 

variabel maka selanjutnya dilakukan rotasi faktor. Rotasi faktor ini 

dilakukan untuk melihat variabel apa saja yang masuk kedalam 

komponen faktor. 

Variabel yang memiliki nilai loading factor yang lebih besar dari 

0,5 disalah satu kolom komponen faktor, dapat disimpulkan bahwa 

variabel itulah yang masuk kedalam komponen faktor tersebut. 

Namun jika tidak ditemukan loading factor suatu variabel >0,5 maka 

dapat dipilih yang tertinggi (Eliza 2011). 

Dalam penelitian ini rotasi faktor yang dilakukan menggunakan 

metode  varimax yaitu metode rotasi orthogonal yang bertujuan 

untuk meminimalisasikan jumlah indikator/variabel yang 

mempunyai nilai loading factor tinggi pada tiap komponen faktor. 

ROTASI FAKTOR VARIABEL X 

Setelah dilakukan rotasi faktor pada 21 variabel X, maka diperoleh 

hasil sebagai berikut : 
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Rotated Component Matrixa

.704 .203 -.125 -.089 -.045 -.238 -.094

.688 -.061 .159 .374 .013 .204 -.071

.735 .202 .013 -.223 .006 .248 .106

-.032 .100 -.052 -.193 .719 .206 .078

.567 -.205 -.049 .058 .073 -.011 .517

.295 -.216 .291 .542 .201 .041 -.215

-.002 -.179 .188 .731 -.074 .036 .094

.254 .213 -.025 -.015 .566 .206 .525

-.081 .388 -.016 .288 .251 -.057 .455

-.168 .287 -.025 .783 -.079 .023 .145

.076 .144 .355 .198 .564 -.178 -.108

.031 .105 .014 .138 .056 .808 -.028

.401 .030 .253 -.316 .095 .490 .141

.222 .507 .495 -.263 -.126 -.025 .024

-.147 .530 .059 -.020 .539 -.214 -.001

.006 .016 .644 .174 .010 -.215 .040

-.080 .013 .536 .040 -.119 -.010 .638

-.013 -.075 .694 .034 .028 .304 -.005

-.027 .064 .547 .155 .373 .183 .105

.130 .786 .066 .037 .092 .088 .173

.090 .663 -.117 -.057 .278 .156 -.144

X2.1

X2.2

X2.3

X2.5

X2.6

X2.7

X2.8

X2.9

X2.10

X3.1

X3.3

X3.4

X3.5

X4.1

X4.2

X4.3

X4.4

X4.5

X5.2

X5.3

X5.4

1 2 3 4 5 6 7

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 22 iterations.a. 

 

Tabel 5.33. Rotated Componen Matrix Variabel X 
Sumber : Analisis Data SPSS, 2015 
 

Berdasarkan tabel rotasi faktor di atas, maka diperoleh hasil 

pengelompokan masing-masing variabel terhadap komponen 

faktornya sebagai berikut : 

- Faktor 1 

Iklim (X2.1) dengan loading factor 0,704 

Teknologi baru bahan bangunan (X2.2) dengan loading factor 

0,688 

Topografi (X2.3) dengan loading factor 0,735 

Lingkungan hidup (X2.6) dengan loading factor 0,567 

- Faktor 2 

Pembelajaran/pengalaman (X4.1) dengan loading factor 0,507 
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Citra dan makna ruang (X5.3) dengan loading factor 0,786 

Kognisi terhadap ruang (X5.4) dengan loading factor 0,663 

- Faktor 3 

Motivasi (X4.3) dengan loading factor 0,644 

Gaya kognitif (X4.5) dengan loading factor 0,694 

Persepsi terhadap lingkungan (X5.2) dengan loading factor 0,547 

- Faktor 4 

Ketersediaan lahan (X2.7) dengan loading factor 0,542 

Status sosial (X2.8) dengan loading factor 0,731 

Nilai rumah, faktor moneter (tingkat penghasilan) (X3.1) dengan 

loading factor 0,783 

- Faktor 5 

Kebutuhan keamanan (X2.5) dengan loading factor 0,719 

Kebutuhan identitas diri (X2.9) dengan loading factor 0,566 

Nilai rumah,faktor non moneter (status sosial) (X3.3) dengan 

loading factor 0,564 

Harapan (X4.2) dengan loading factor 0,539 

- Faktor 6 

Fungsi ekonomi rumah (X3.4) dengan loading factor 0,808 

- Faktor 7 

Kebutuhan (X4.4) dengan loading factor 0,638 

 

ROTASI FAKTOR VARIABEL X 
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Setelah dilakukan rotasi faktor pada 21 variabel X, maka diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Rotated Component Matrixa

-.002 .712 .159 -.093

.154 .001 .039 .738

.791 .125 .057 .272

.344 .588 .001 .420

.583 .144 .283 -.049

-.038 .709 -.080 .170

.875 -.010 -.024 .036

.318 .482 .157 .122

.429 -.133 .720 -.040

.124 .376 .701 .035

-.138 .016 .728 .425

.006 .191 .133 .675

Y1.1

Y1.2

Y2.1

Y2.2

Y2.3

Y2.4

Y3.1

Y3.2

Y4.1

Y4.2

Y4.4

Y4.5

1 2 3 4

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 5 iterations.a. 

 

Tabel 5.34. Rotated Componen Matrix Variabel Y 
Sumber : Analisis Data SPSS, 2015 

 

Berdasarkan tabel rotasi faktor di atas, maka diperoleh hasil 

pengelompokan masing-masing variabel terhadap komponen 

faktornya sebagai berikut : 

 

- Faktor 1 

Menciptakan rasa aman (Y2.1) dengan loading factor 0,791 

Tempat penyimpanan harta milik (Y2.3) dengan loading factor 

0,583 

Peluang berinterkasi dan berkomunikasi dengan lingkungan 

(Y3.1) dengan loading factor 0,875 

- Faktor 2 
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Melindungi dari gangguan alam dan binatang (Y1.1) dengan 

loading factor 0,712 

Tempat melakukan kegiatan ritual (Y2.2) dengan loading factor 

0,588 

Menjamin hak pribadi (Y2.4) dengan loading factor 0,709 

- Faktor 3 

Cara menjalankan kegiatan dasar (Y4.1) dengan loading factor 

0,720 

Struktur keluarga (Y4.2) dengan loading factor 0,701 

- Faktor 4 

Wadah/tempat tidur dan pemenuhan fungsi badan (Y1.2) dengan 

loading factor 0,738 

Proses Sosial (Y4.5) dengan loading factor 0,675 

 

UJI KORELASI PEARSON VARIABEL X DAN VARIABEL Y  

Setelah ditemukan faktor-faktor baru yang mnyebabkan terjadinya 

perubahan tata letak ruang di dalam rumah tinggal, maka dilakukan 

uji krelasi Pearson terhafap ke dua variabel dengan hasil sebagai 

berikut : 
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Correlations

1 .423**

.000

99 99

.423** 1

.000

99 99

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X

Y

X Y

Correlation is significant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 

 

Tabel 5.35. Tabel hasil uji korelasi Pearson variabel X terhadap 
variabel Y 

Sumber : Analisis Data SPSS, 2015 
  

Dari tabel hasil uji korelasi pearson didapatkan nilai P = 0,000 dan r 

= 0,423.  

Menurut Dahlan, M. (2011) nilai jika nilai P<0,05 maka dapat 

diintepretasikan bahwa terdapat korelai yang bermakna antara 

kedua variable yang diuji. 

Sedangkan untuk nilai r akan diintepretasikan berdasarkan tabel  

berikut ini : 

NILAI r                 
(dapat bernilai + 

atau -) 
KORELASI SIFAT HUBUNGAN 

0.80 - 1.00 Sangat Tinggi 

positif jika nilai r 
positif, negatif jika 

nilai r negatif 

0,60 - 0,79 Tinggi 

0,40 - 0,59 Moderat/Sedang 

0,20 - 0,39 Rendah 

0,01 - 019 Sangat Rendah 

Tabel 5.33. Sifat korelasi berdasarkan nilai r 
Sumber : Metode Penelitian Kuantitatif, Dr. Deni Darmawan, 
S.Pd.,M.Si. hal 179. 
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Berdasarkan tabel diatas nilai r terletak antara 0,4 – 0,59 dan berilai 

positif. 

Maka menurut intepretasi di atas dapat disimpulkan terdapat 

hubungan yang bermakna antara variabel X (perubahan) terhadap 

Y (rumah tinggal) dengan korelasi bersifat positif sedang. 

Korelasi positif disebut juga korelasi searah dimana semakin besar 

nilai satu variable maka semakin besar pula nilai variable lainnya 

(Dahlan, M. 2011). 

5.6 Kesimpulan Hasil Analisa Faktor 

Setelah dilakukan serangkaian Uji SPSS dengan metode 

analisa faktor, maka diperoleh simpulan untuk masing-masig variabel 

adalah sebagai berikut : 

5.6.1. Hasil analisa faktor variabel X 

Hasil analisa faktor pada variabel X dapat dilihat pada  tabel 

berikut ini : 

NO FAKTOR PROSENTASE VARIABEL 

1 Faktor 1 16,765% 

Iklim (X2.1) 

Teknologi baru bahan bangunan 
(X2.2) 

Topografi (X2.3) 

Lingkungan Hidup (X2.6) 

2 Faktor 2 11,854% 

Pembelajaran/Pengalaman (X4.1) 

Citra dan makna ruang (X5.3) 

Kognisi terhadap ruang (X5.4) 

3 Faktor 3 10,547% 

Motivasi (X4.3) 

Gaya kognitif (X4.5) 

Persepsi terhadap lingkungan (X5.2) 

4 Faktor 4 7,241% 

Ketersediaan Lahan (X2.7) 

Status sosial (x2.8) 

Tingkat penghasilan (X3.1) 
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5 Faktor 5 6,046% 

Kebutuhan keamanan (X2.5) 

Kebutuhan identitas diri (X2.9) 

Perubahan Status sosial (X3.3) 

Harapan (X4.2) 

6 Faktor 6 5,406% Fungsi ekonomi rumah (X3.4) 

7 Faktor 7 5,026% Kebutuhan (X4.4) 

Total 62,886%   

Tabel 5.36. Tabel hasil analisa faktor variabel X 
Sumber : Analisis penulis, 2015 
 

Melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa faktor 1 

merupakan faktor variabel X yang memiliki pengaruh terbesar 

terhadap terjadinya perubahan tata ruang di dalam rumah tinggal 

yaitu sebesar 16,765 %. 

Faktor-faktor yang ditemukan dalam model penelitian ini 

memiliki pengaruh sebesar 62,886 % terhadap terjadinya 

perubahan tata letak ruang rumah tinggal sedangkan sisanya 

sebesar 37,114% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model 

penelitian ini. 

Berdasarkan variabel-variabel yang termasuk ke dalam 

masing-masing faktor maka diberikan nama terhadapmasing-

masing faktor variabel X sebagai berikut : 

FAKTOR NAMA FAKTOR VARIABEL 

1 Lingkungan dan tekonologi 

Iklim (X2.1) 

Teknologi baru bahan bangunan 
(X2.2) 

Lingkungan Hidup (X2.6) 

Topografi (X2.3) 

2 
Persepsi dan respon  penghuni 

terhadap lingkungan fisik 

Pembelajaran/Pengalaman 
(X4.1) 

Kognisi terhadap ruang (X5.4) 

Citra dan makna ruang (X5.3) 
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3 
Pembentuk perspsi dan respon 

penghuni 

Motivasi (X4.3) 

Kognitif (X4.5) 

Persepsi terhadap lingkungan 
(X5.2) 

4 
Peluang dan kapabilitas 

penghuni dalam membangun 

Ketersediaan Lahan (X2.7) 

Status sosial (X2.8) 

Tingkat penghasilan (X3.1) 

5 
Kebutuhan dan harapan 

sebagai manusia 

Kebutuhan keamanan (X2.5) 

Kebutuhan identitas diri (X2.9) 

Perubahan Status sosial (X3.3) 

Harapan (X4.2) 

6 Fungsi ekonomi rumah Fungsi ekonomi rumah (X3.4) 

7 Kebutuhan Kebutuhan (X4.4) 

Tabel 5.37. Penamaan faktor-faktor Variabel X 
Sumber : Analisis penulis, 2015 

 

5.6.2. Hasil analisa faktor variabel Y 

Hasil analisa faktor pada variabel Y dapat dilihat pada  tabel 

berikut ini : 

NO FAKTOR PROSENTASE VARIABEL 

1 Faktor 1 27,147% 

Menciptakan rasa aman (Y2.1) 

Tempat menyimpan harta milik 
(Y2.3) 

Peluang berinteraksi dan 
berkomunikasi dengan lingkungan 
(Y3.2) 

2 Faktor 2 12,958% 

Melindungi dari gangguan alam 
dan binatang (Y1.1) 

Tempat melakukan kegiatan ritual 
(Y2.2) 

Menjamin hak pribadi (Y2.4) 

3 Faktor 3 11,093% 

Cara menjalankan kegiatan dasar 
(Y4.1) 

Struktur keluarga (Y4.2) 

Sikap terhadap privasi (Y4.4) 

4 Faktor 4 8,827% 

Wadah/tempat tidur dan 
pemenuhan fungsi badan (Y1.2) 

Proses sosial (Y4.5) 

Total 60,024%   

Tabel 5.38. Tabel hasil analisa faktor variabel Y 
Sumber : Analisis penulis, 2015 
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Melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa faktor 1 

merupakan faktor variabel Y yang memiliki pengaruh terbesar 

terhadap terjadinya perubahan tata ruang di dalam rumah tinggal 

yaitu sebesar 27,147 %. 

Faktor-faktor yang ditemukan dalam model penelitian ini 

memiliki pengaruh sebesar 60,024 % terhadap terjadinya 

perubahan tata letak ruang rumah tinggal sedangkan sisanya 

sebesar 39,976% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model 

penelitian ini. 

Berdasarkan variabel-variabel yang termasuk ke dalam 

masing-masing faktor maka diberikan nama terhadap masing-

masing faktor variabel Y sebagai berikut : 

FAKTOR NAMA FAKTOR VARIABEL 

1 

Rumah yang dapat melindungi 
secara psikologis  memberikan rasa 

aman tetapi tidak membatasi 
peluang berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan lingkungan 

Menciptakan rasa aman 
(Y2.1) 

Tempat menyimpan harta 
milik (Y2.3) 

Peluang berinteraksi dan 
berkomunikasi dengan 
lingkungan (Y3.2) 

2 

Rumah yang dapat melindungi 
secara fisik sebagai tempat 

melakukan kegiatan ritual/rutin dan 
dapat menjamin hak-hak pribadi 

penghuni 

Melindungi dari gangguan 
alam dan binatang (Y1.1) 

Tempat melakukan 
kegiatan ritual (Y2.2) 

Menjamin hak pribadi 
(Y2.4) 

3 

Rumah sebagai tempat bagi sebuah 
keluarga untuk berkembang dan 

menjalankan kegiatan dasar dengan 
tetap memperhatikan privasi 

Cara menjalankan kegiatan 
dasar (Y4.1) 

Struktur keluarga (Y4.2) 

Sikap terhadap privasi 
(Y4.4) 



138 

 

 

4 
Rumah sebagai tempat pemenuhan 

kebutuhan fisik dasar dan proses 
sosialisasi penghuninya 

Wadah/tempat tidur dan 
pemenuhan fungsi badan 
(Y1.2) 

Proses sosial (Y4.5) 

Tabel 5.39. Penamaan faktor-faktor Variabel Y 
Sumber : Analisis penulis, 2015 
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5.7 Pemaknaan Hasil Uji SPSS 

Alur pikir dalam pemaknaan ini tergambar dalam diagram 

berikut ini : 

 
 

Diagram 5.8. Alur Pikir Pemaknaan 

Sumber : Analisa Penulis, 2015 
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Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan tata letak 

ruang di dalam rumah tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari terbagi 

menjadi 2 golongan besar faktor yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. 

 

Gambar 5.1. Ilustrasi faktor pendorong dan faktor penarik 
perubahan tata letak ruang dalam rumah tinggal di Perumnas 

Bumi Tlogosari Semarang 
Sumber : Ilustrasi penulis, 2015 

 

Berikut analisa lebih lanjut lebih lanjut mengenai  masing- 

masing faktor tersebut : 

 

5.7.1. Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya 

perubahan tata letak ruang di dalam rumah tingal 

Faktor-faktor  internal yang mempengaruhi terjadinya perubahan tata 

letak ruang di dalam rumah tinggal adalah faktor-faktor yang berasal 

dari  internal di dalam rumah tinggal yang ada di Perumnas Bumi 

Tlogosari. Dari hasil uji SPSS dengan metode analisa faktor telah 
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ditemukan 7 faktor internal yang mempengaruhi terjadinya 

perubahan tata letak ruang di dalam rumah tinggal di Perumnas 

Bumi Tlogosari. Ketujuh faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Lingkungan dan Teknologi 

2) Persepsi dan respon penghuni terhadap lingkungan fisik 

3) Pembentuk persepsi dan respon penghuni 

4) Peluang dan kapabilitas penghuni dalam membangun 

5) Kebutuhan dan harapan sebagai manusia 

6) Fungsi ekonomi rumah 

7) Kebutuhan 

 

Berikut adalah analisa deskriptif kualitatif terhadap masing-masing 

faktor tersebut diatas. 
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1) Lingkungan dan Teknologi 

 

Dari ke tujuh faktor internal yang ada, faktor teknologi dan 

lingkungan menjadi faktor yang memiliki pengaruh terbesar terhadap 

terjadinya perubahan tata letak ruang di di dalam rumah tinggal. 

Faktor ini terdiri dari iklim, teknologi baru bahan bangunan, 

lingkungan hidup dan topografi. Faktor-faktor tersebut sesuai dengan 

yang dikemukakan oleh Frick, H. dan Widmer, P. (2006) mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan rumah tinggal dan 

Budiharjo mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar bagi penghuni 

untuk merubah rumah tinggalnya. 

 

- Iklim 

Iklim dapat dipahami sebagai keadaan rata-rata cuaca dalam 

waktu tertentu dalam kawasan yang cukup luas yang memiliki 

unsur-unsur diantara lain suhu udara, tekanan udara, 

kelembabpan udara, awan, angin dan hujan ( Gibbs, W. J 1987). 

Kondisi iklim di Perumnas Bumi Tlogosari cenderung sama karena 

luasannya hanya mencakup 2 kelurahan saja. Yang membedakan 

kondisi masing-masing rumah hanya intensitas paparan sinar 

matahari karena adanya perbedaan arah hadap rumah masing-

masing responden. Intensitas paparan sinar matahari akan 

berdampak kepada tingkat suhu udara pada ruang-ruang atau 
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bagian tertentu di dalam rumah tinggal. Perbedaan inilah yang 

membedakan respon masing-masing responden. 

Rumah-rumah yang menghadap ke arah Barat, Barat Laut dan 

Barat Daya, bagian depan rumah tinggal akan terpapar sinar 

matahari siang-sore yang lebih panas dari pada sinar matahari 

pagi. Berbeda dengan rumah-rumah yang menghadap kearah 

Timur, Tenggara dan Timur Laut, bagian depan rumah tinggal 

mereka hanya terpapar oleh sinar matahari pagi yang tidak terlalu 

panas. 

Ada tidaknya vegetasi dan pengkondisian suhu udara juga 

memberikan pengaruh terhadap respon penghuni terhadap 

kondisi suhu udara di dalam salah satu ruang atau bagian di 

dalam rumah tinggalnya. 

Variabel iklim merupakan variabel dengan pengaruh terbesar di 

dalam faktor teknologi dan lingkungan dan teknologi karena 

memiliki nilai mean terkecil yaitu 1,97. 

Menurut data rekapitulasi kuesioner, 50,5 % responden setuju dan 

sangat setuju bahwa perubahan tata letak ruang di dalam rumah 

tinggal mereka dipengaruhi oleh iklim, dalam hal ini adalah tingkat 

intensitas paparan sinar matahari yang menyinari rumah tinggal 

mereka yang berdampak terhadap suhu udara di dalam ruangan. 

Sedangkan 17,2% lainnya berpendapat tidak setuju, sangat tidak 

setuju sementara 32,3% sisanya berpendapat netral. Hal ini jelas 
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dikarenakan masing-masing rumah tinggal responden memiliki 

arah hadap yang berbeda-beda sehingga hal tersebut berdampak 

kepada tingkat pengaruh iklim terhadap perubahan tata letak 

ruang di dalam rumah tinggal masing-masing. 

 

 
 

Gambar 5.2. Analisa arah edar matahari terhadap rumah-
rumah tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari. 

Sumber : Analisa penulis, 2015 
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Lebih jauh menganalisa kepada tata letak ruang masing-masing 

responden, terdapat perubahan tata letak ruang yang cukup 

seragam yang dikarenakan arah hadap rumah tinggal terhadap 

matahari, yaitu pada peletakan kamar tidur. Peletakan kamar tidur 

untuk rumah tinggal yang cenderung menghadap ke Barat, 

sepserti Barat Daya atau Barat Laut rata-rata tidak meletakan 

kamar tidur pada bagian depan rumah yang akan langsung 

terpapar oleh sinar matahari pada siang hingga sore hari. 

 

Gambar 5.3. Denah rumah tinggal responden D27.1 dan D27.2 
yang cenderung menghadap Barat 

(Barat Laut dan Barat Daya) 
Sumber : Analisa Penulis, 2015 
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Gambar 5.4. Denah rumah tinggal responden D27.10 dan 
D27.9 yang cenderung menghadap Barat 

(Barat Laut dan Barat Daya) 
Sumber : Analisa Penulis, 2015 

Dapat dilihat pada beberapa contoh denah rumah tinggal diatas, 

kamar tidur tidak diletakkan pada bagian depan rumah tinggal. 

Lain halnya jika menganalisa lebih jauh kepada tata letak ruang 

rumah tinggal yang cenderung menghadap ke Timur yaitu Timur 

Laut atau Tenggara. Rumah-rumah tersebut memiliki kamar tidur 

pada bagian depan rumah tinggalnya.  
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Gambar 5.5. Denah rumah tinggal responden D21.9, D21.14 
dan D21.18 yang cenderung menghadapTimur ( Tenggara dan 

Timur Laut) 
Sumber : Analisa Penulis, 2015 
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Perbedaan peletakan kamar tidur pada rumah-rumah di atas 

dikarenakan aktivitas tidur/istirahat memerlukan tempat yang 

nyaman secara fisik dalam hal ini adalah suhu ruangan, dan 

sudah jelas tedapat hubungan yang erat antara suhu ruangan 

dengan intensitas paparan sinar matahari. Perubahan tersebut 

terjadi rata-rata pada rumah-rumah tanpa pengkondisian suhu 

ruang pada kamar tidurnya misalnya penggunaan AC atau 

penambahan tritisan dan vegetasi yang cukup. 

Lain halnya dengan rumah-rumah berikut ini, meskipun cenderung 

menghadap Barat, kamar tidur tetap berada pada bagian depan 

rumah yang menghadap matahari. Adanya pengkondisian udara 

dan vegetasi yang cukup rimbun memberikan suhu yang nyaman 

di kamar tidur kedua rumah tersebut. 

 
Gambar 5.6. Adanya vegetasi mengurangi intensitas paparan 

sinar matahari pada rumah responden D15.3 
Sumber : Analisa Penulis, 2015 
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Gambar 5.7. Adanya pengkondian suhu udara dengan AC 
pada kamar tidur responden D45.6 

Sumber : Analisa Penulis, 2015 
 

Berdasarkan uraian dan analisa di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kondisi iklim, dimana salah satu unsurnya adalah suhu 

udara akan berhubungan langsung dengan tingkat paparan 

sinar matahari terhadap masing-masing rumah tinggal di 

Perumnas Bumi Tlogosari. Tingkat paparan sinar matahari ini 

mendorong terjadinya perubahan tata letak ruang di dalam 

rumah tinggal, dimana perubahan yang terjadi adalah pada letak  

kamar tidur yang memerlukan suhu yang nyaman, cenderung 

menghidari paparan sinar matahari. Tingkat besarnya dorongan 

karena iklim, berbeda-beda pada masing-masing rumah karena 

memiliki arah hadap yang berbeda dan cara pengkondisian 
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udara serta jumlah vegetasi yang berbeda sehingga 

berpengaruh kepada tingkat intensitas paparan sinar matahari. 

 

- Teknologi baru bahan bangunan 

Rumah-rumah tinggal yang ada di Perumnas Bumi Tlogosari pada 

mulanya adalah rumah-rumah yang dibangun secara massal 

dengan bahan bangunan yang cukup sederhana, diantaranya 

batako yang tidak diplester, kayu Kalimantan Kelas III, Asbes 

Gelombang,Tripleks 3 mm, Bak dan Closet Jongkok Teraso. 

 

 

Gambar 5.8. Bahan-bahan bangunan yang dipergunakan pada 
awal pembangunan rumah tinggal di Perumnas Bumi 

Tlogosari 
Sumber : Survey, 2015 

 

Penggunaan bahan-bahan bangunan di atas dengan 

pertimbangan bahwa pembangunan perumahan massal harus 

sesuai dengan daya beli masyarakat menengah ke bawah pada 

saat itu. Diharapkan masyarakat dapat memiliki rumah tinggal 

dengan harga yang masih terjangkau oleh kamampuan ekonomi 

mereka. 
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Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak bahan-bahan 

bangunan baru yang distribusinya sampai di Perumnas Bumi 

Tlogosari. Bahan bangunan dengan kualitas dan nilai estetika 

yang lebih baik, banyak tersedia di toko-toko bahan bangunan di 

Perumnas Bumi Tlogosari. 

 

Gambar 5.8. Bahan-bahan bangunan yang tersedia di 
Perumnas Bumi Tlogosari Semarang 

Sumber : Survey, 2015 

 

Hanya sebagian kecil penghuni  yang menjadikan teknologi bahan 

bangunan baru salah satu pertimbangan dalam melakukan 

perubahan tata letak ruang di dalam rumah tiinggalnya. 

Hasil rekapitulasi jawaban responden, hanya 39,4% responden 

setuju dan sangat setuju dan 20,2% responden tidak setuju dan 

sangat tidak setuju bahwa teknologi baru bahan bangunan 
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merupakan salah satu pertimbangan mereka  dalam melakukan 

perubahan tata ruang pada rumah tinggalnya. 

Dalam beberapa kasus perubahan, penambahan luas ruang atau 

penambahan ruangan baru muncul bersama dengan keinginan 

untuk menggunakan bahan bangunan yang lebih estetis daripada 

sebelumnya seperti pada gambar berikut ini : 

     

 

Gambar 5.9. Denah perubahan tata letak ruang tipe D.15 dan 
perubahan bahan bangunan yang dipergunakan (bawah), 

bandingkan dengan bahan bangunan asli (atas). 
Sumber : Survey, 2015 
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Pada perubahan tata letak ruang tipe D 15 di atas, selain tampak 

perubahan tata letak yang cukup signifikan, tampak juga 

perbedaan pada dinding, daun pintu dan lantai. Pada mulanya tipe 

D.15 dinding berupa dinding batako tanpa finsishing; daun pintu 

double tripleks 3 mm dan lantai berupa beton tumbuk yang di aci. 

Dalam gambar di atas tampak dinding difinishing dengan baik 

(plesteran dan di cat), daun pintu berbahan kayu dengan finishing 

cat dan penutup lantai berupa keramik. 

Hasil rekapitulasi jawaban responden juga menunjukan bahwa 

59,6 % responden tidak menjadikan teknologi baru bahan 

bangunan sebagai salah satu pertimbangan mereka dalam 

merubah tata letak rumah tinggalnya atau berpendapat netral. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahawa teknologi 

bahan bangunan baru merupakan salah satu hal yang 

dipertimbangan ketika penghuni merubah tata letak ruang 

rumah tinggalnya di dalam rumah tinggal di Perumnas Bumi 

Tlogosari 

 

- Lingkungan hidup 

Dialam Undang Undang No. 32 Tahun 2009, lingkungan hidup 

diberi pengertian kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, 

yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 
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kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan 

menurut Soemarwoto (2001) lingkungan hidup didefinisikan 

sebagai semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang 

kita tempati, yang mempengaruhi kehidupan kita. 

Tiga penggolongan unsur-unsur di dalam lingkungan hidup adalah 

sebagai berikut : 

- Unsur hayati (biotik), terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, 

hewan,tumbuh-tumbuhan dan jasad renik. 

- Unsur fisik (abiotik), terdiri dari benda-benda mati seperti tanah, 

air, udara dan iklim. 

- Unsur sosial budaya, merupakan hasil dari pemikiran manusia 

seperti sistem nilai/norma, gagasan dan keyakiinan dalam 

perilaku sebagai makhluk sosial. 

Menganalisa lebih jauh pada kondisi lingkungan hidup di 

Perumnas Bumi Tlogosari, maka dapat dijabarkan dalam 

penjelasan berikut ini : 

- Unsur hayati 

Perumnas Bumi Tlogosari termasuk ke dalam kategori 

perumahan dengan kepadatan tinggi. Menurut data monografi 

2014, terdapat 33.711 jiwa pada Kelurahan Muktiharjo Kidul 

dan 35.873 jiwa pada Kelurahan Tlogosari Kulon yang artinya 

terdapat 69.594 jiwa pada Peruman Bumi Tlogosari. 



155 

 

 

Hewan yang di di Perumnas Tlogosari rata-rata adalah hewan 

peliharaan penghuni atau diternakkan tidak dalam skala besar 

akan tetapi hanya dalam skala rumah tangga saja. Sebagian 

lainnya berupa hewan-hewan yang merugikan dan 

mengganggu kesehatan seperti tikus, kecoa dan nyamuk 

Menurut informasi beberapa penghuni, beberapa hewan liar 

seperti ular dan musang pada tahun-tahun awal menempati 

rumah tinggalnya, dikarenakan pada mulanya Perumnas 

Tlogosari adalah persawahan dan ladang. 

Sedangkan untuk unsur hayati berupa tumbuh-tumbuhan, di 

Perumnas Tlogosari terdapat hutan kota seluas 0,25 Ha, 

lapangan terbuka hijau, kebun tanaman buah dan sayur dan 

beraneka pohon dan tumbuhan lainnya  yang ditanam oleh 

penghuni di sekitar rumah tinggalnya. 
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Gambar 5.10. Kondisi unsur hayati berupa tumbuh-
tumbuhan atau vegetasi di Perumnas Bumi Tlogosari. 

Sumber : Diolah dari data Perumnas dan Survey, 2015  
 

- Unsur fisik 

Perumnas bumi Tlogosari memiliki luas 170,74 Ha, dimana 

sebanyak 161,95 Ha diperuntukan untuk rumah tinggal dan 

kapling tanah matang, dan sisanya diperuntukkan area terbuka, 

fasilitas umum dan fasilitas sosial. Rumah yang tersedia terdiri 

dari tipe kecil hingga tipe besar yaitu : Tipe D 15, D 18, D 21, D 

27, D 36, D 45, D 54, D 70, M 54 dan M 70 dimana rumah-



157 

 

 

rumah tersebut sudah mengalami bererbagai perubahan dari 

bentuk aslinya.  

 

Gambar 5.11. Eksisting berbagai tipe rumah tinggal di 
Perumnas Bumi Tlogosari. 

Sumber :Survey, 2015  
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Area terbuka dipergunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas 

sosial berupa tempat ibadah, puskesmas, kantor, pasar, 

sekolah, lapangan olah raga, taman bermain anak, area parkir 

bersama dan hutan kota. 

- Unsur sosial budaya 

Penghuni Perumnas Bumi Tlogosari terdiri dari masyarakat 

dengan latar belakang sosial dan budaya yang cukup beragam. 

Kondisi sosial seseorang dapat dilihat salah satunya dari sifat 

penghasilan yang diperoleh. Menurut data monografi terdapat 

penghuni Perumnas Bumi Tlogosari yang berpenghasilan tak 

tentu besarnya tiap-tiap bulan  yaitu pengusaha, pedagang, 

pengangkutan dan penyedian jasa sebanyak 61,2 %; 

berpenghasilan pasti berupa gaji atau upah bulanan bulanan 

yaitu buruh,  PNS, ABRI, pensiunan dan karyawan swasta 

sebanyak 37,8 % ; berpenghasilan menurut musim yaitu petani 

dan buruh tani 0,9 %. Selain melihat kepada sifat penghasilan, 

kondisi sosial juga melihat kepada tingkat pendidikan. 

Berdasarkan data monografi jumlah penghuni Perumnas Bumi 

Tlogosari yang tamat setidaknya SLTA sebanyak 50,2 % dan 

yang tidak tamat SLTA sebanyak 49,7 %. 

Penghuni Perumnas Bumi Tlogosari didominasi oleh budaya 

Jawa, dimana pendatang rata-rata masih berasal dari daerah-

daerah di Pulau Jawa. Di dalam Perumnas Bumi Tlogosari juga 
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terdapat etnis-etnis lain diantaranya Arab, Cina, Madura, Bali 

Batak, Papua, Ambon dan Sumatra. Meskipun demikian etnis- 

etnis lain tersebut telah berakulturasi dengan budaya Jawa. 

Dari segi agama dan kepercayaan sebagian besar penghuni 

Perumnas Bumi Tlogosari memeluk agama Islam, yaitu sebesar 

76,3 % diikuti Katholik sebanyak 11,7% dan Kristen Protestan 

10,4%. 

Menurut hasil rekapitulasi jawaban responden terkait masalah 

pengaruh kondisi lingkungan hidup terhadap tata letak ruang 

rumah tinggal mereka, jumlah responden yang setuju dan sangat 

setuju seimbang jumlahnya dibandingkan dengan responden yang 

tidak setuju dan sangat tidak setuju, keduanya sebanyak 38,4 % 

sedangkan 23 responden atau 23,2% responden memilih untuk 

berpendapat netral. 

Salah satu perubahan atas dasar pertimbangan hal tersebut dapat 

dilihat pada perubahan tata letak ruang rumah tinggal berikut ini : 
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Gambar 5.12. Perubahan tata letak ruang untuk 
meminimalisir kondisi suhu udara yang tidak nyaman 

akibat paparan sinar matahari. 
Sumber :Survey, 2015 

 

Melihat kepada contoh prubahan tata letak diatas, penghuni 

mencoba meminimalisir dampak paparan sinar matahari terhadap 

suhu udara di dalam kamar tidur dengan meletakkan kamar tidur 

pada bagian belakang rumah tinggal mereka. Kedua rumah di atas 

tidak memiliki vegetasi yang dapat membantu mengurangi 

intensitas paparan sinar matahari pada bagian depan rumah tinggal 

mereka. 
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Pada rumah tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari, cenderung 

didorong oleh kondisi sosial masyarakat disekitar rumah tinggal 

tersebut. Penghuni cenderung terdorong untuk merubah rumah 

tinggalnya, salah satunya merubah tata letak ruang rumah 

tinggalnya setara atau mendekati perubahan yang dilakukan oleh 

penghuni rumah tinggal lainnya. Apabila dilihat dari fisik bangunan 

rumah tinggalnya, rumah-rumah yang berdekatan cenderung 

memiliki persentase perubahan yang hampir serupa. Hal ini dapat 

dipahami sebagai sebuah usaha dari penghuni atau pemilik rumah 

untuk menjadi ‘setara’ dengan lingkungan sosial sekitarnya 

sehingga terdapat sebuah ‘kenyamanan’ dalam berinteraksi 

dengan tetangga di sekitarnya. 

Bagi penghuni Perumnas Bumi Tlogosari pertimbangan mengenai 

kondisi lingkungan hidup memberikan dorongan untuk 

merubah tempat tinggalnya untuk meminimalisir keadaan yang 

tidak diinginkan atau membuat ketidaknyamanan akibat 

kondisi lingkungan hidupnya.  

 

- Topografi 

Topografi merupakan kondisi permukaan suatu wilayah atau site 

yang menggambarkan ketinggiannya dibandingkan dengan tempat 

lainnya, diukur dari permukaan air laut. Perumnas Bumi Tlogosari 

memiliki kondisi topografi yang cukup landau dengan ketinggian 2-3 
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m dpl. tidak terdapat perbedaan ketinggian tanah yang cukup 

berarti. Meskipun demikian, perbedaan ketinggian yang tidak terlalu 

besar itupun akan nampak pada saat musim penghujan, karena 

ada daerah-daerah tertentu yang lebih rendah dari daerah lainnya. 

Perbedaan ketinggian ini salah satunya disebabkan oleh 

peninggian jalan dan rumah yang dilakukan oleh penghuni. 

Permasalahan banjir muncul karena adanya drainase yang kurang 

baik karena adalanya penimbunan sampah di saluran pembuangan 

utama karena adanya mengendapan ditambah aktivitas PKL di 

sepanjang tepinya yang mengakibatkan bertambahanya timbunan 

sampah di saluran pembuangan tersebut. 

 

Gambar 5.13. Analisa Daerah Rawan Banjir 
Sumber : Analisa, 2015 
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Gambar 5.14. Sampah akibat aktivitas PKL. 

Sumber : Survey, 2015 

 

Menurut data rekapitulasi kuesioner, 40,4% responden tidak setuju 

dan sangat tidak setuju topografi menjadi faktor pendorong 

perubahan tata ruang di dalam rumah tinggal mereka. Hanya 

34,3% yang setuju dan sangat setuju topografi mendorong 

perubahan tata letak ruang yang terjadi. Sedangkan 25,3% 

responden berpendapat netral mengenai hal tersebut. 

Hanya sebagian kecil responden yang setuju dan sangat setuju 

akan pernyataan bahwa kondisi topografi mendorong mereka 

melakukan perubahan tata letak ruang  dikarenakan banjir tidak 

melanda seluruh atau sebagain besar rumah tinggal di Perumnas 

Bumi Tlogosari. Banjir tidak terjadi setiap kali turun hujan, akan 

tetapi hanya pada hujan yang sangat lebat dan dalam waktu yang 

relatif lama. 

Perubahan tata letak ruang di dalam rumah tinggal karena 

dorongan kondisi topografi dapat dilihat pada denah berikut ini : 
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Gambar 5.14. Rumah responden D15.6 yang merubah 
fungsi ruang tamunya menjadi garasi karena banjir. 

Sumber : Survey, 2015 

Salah satu responden diatas merubah salah satu fungsi ruang di 

dalam rumah tinggalnya yaitu ruang tamu menjadi garasi 

dikarenakan kondisi topografi rumah tinggalnya. Ketika terjadi 

banjir, rumah tinggal responden tersebut tergenang banjir sehingga 

pemilik memilih untuk menggunakannya sebagai garasi mobil. 

Perubahan tata letak ruang lainnya yang terjadi adalah kamar tidur 

yang kemudian berfungsi ganda mengantikan fungsi ruang 

keluarga yaitu sebagai tempat menonton televise. Terlihat bahwa 
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kamar tidur merupakan satu-satunya ruangan yang memiliki 

ketinggian lantai lebih tinggi daripada ruangan-ruangan lainnya. 

Penghuni juga menempatkan 1 televisi pada masing-masing kamar 

tidur sehingga dapat tetap melakukan aktivitas menonton televisi 

dengan nyaman, meskipun tidak memiliki ruang keluarga. 

Dari uraian di atas maka dapat dilihat bagaimana kondisi 

topografi, salah satunya ketinggian tanah mendorong penghuni 

untuk merubah tata letak rumah tinggalnya dengan merubah 

fungsi ruang atau dengan merubah ketinggian lantai ruang di 

dalam rumah tinggal mereka yang diikuti oleh perubahan fungsi 

ruang di dalam rumah tinggal mereka. 
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2) Persepsi dan respon penghuni terhadap lingkungan fisik 

Faktor selanjutnya dengan persentase terbesar setelah faktor 

teknologi dan lingkungan adalah persepsi penghuni terhadap ruang. 

Faktor ini terdiri dari pembelajaran/pengalaman persepsi, kognisi 

terhadap ruang dan citra dan makna ruang. Faktor-faktor terkait 

dengan persepsi penghuni ini sejalan dengan yang diutarakan Halim 

dalam buku Psikologi Arsitektur mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi individu dan Hartiningsih (2008) 

 

- Pembelajaran/pengalaman persepsi 

Pembelajaran/pengalaman persepsi penghuni erat kaitannya 

dengan lamanya penghuni tersebut menempati rumah tinggalnya, 

karena seiring berjalannya waktu terjadi banyak pembelajaran 

yang berujung kepada sebuah respons berupa tindakan merubah 

letak ruang rumah tinggal. Rentang waktu memberikan sebuah 

proses persepsi berulang yang kemudian menjadi sebuah proses 

pembelajaran yang menghasilkan sebuah pengalaman. Sejalan 

dengan teori Gibson dalam Halim, D. (2005) yang menyatakan 

bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik untuk 

kemampuan persepsional seseorang. 
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Secara sederhana proses persepsi yang terjadi di dalam rumah 

tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari dapat dijelaskan dengan 

diagram berikut : 

 

 

 

 

 

 

 Diagram 5.16. Proses persepsi ruang penghuni rumah tinggal 
di Perumnas Bumi Tlogosari 

Sumber : Ilustrasi penulis, 2015 

 

Proses persepsi di atas merupakan salah satu dari beberapa 

proses persepsi yang dapat terjadi dalam diagram berikut ini : 

 

Diagran 5.17. Proses persepsi manusia terhadap 
lingkungannya 

Sumber : Manusia dan Lingkungan, Sudharto P Hadi,Hal 44. 

Objek Fisik 

(Rumah 

Tinggal) 

Individu 

(Penghuni) 

Persepsi 
Diluar Batas 

Optimal 
Stress Coping Adaptasi/

Adjustment 

Efek 

Lanjutan 
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Proses persepsi yang terjadi meliputi persepsi terhadap 

ruang/objek fisik, stress, coping dan adjustment. 

Responden merupakan penghuni rumah tinggal di Perumnas 

Bumi Tlogosari yang melakukan perubahan sebagai bentuk 

adjustment terhadap objek fisik (rumah tinggal) yang merupakan 

hasil coping dari stress yang terjadi karena tata letak ruang yang 

sebelumnya. 

Apabila proses persepsi yang terjadi masih dalam batas optimal 

penghuni tentunya tidak akan terjadi perubahan tata letak ruang. 

Sedangkan apabila proses persepsi diluar batas optimal sehingga 

mengakibatkan stress dan terus berlanjut tanpa adanya 

adjustment maka kemungkinan efek lanjutan yang mungkin 

muncul adalah individu dalam hal ini penghuni tidak akan lagi 

tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari. 

Proses pembelajaran/pengalaman persepsi di atas tidak hanya 

terjadi satu kali akan tetapi berulang kali sehingga semakin lama 

penghuni menempati rumah tinggal nya maka akan semakin 

banyak pula penyesuaian terhadap tata letak ruang rumah tinggal 

mereka baik perubahan fungsi maupun perubahan fisik. 

Hal ini  diperkuat oleh hasil rekapitulasi kuesioner dimana 

sebanyak 83,9 % responden setuju dan sangat setuju akan 

semakin banyaknya penyesuaian terhadap tata letak ruang yang 

terjadi seiring dengan lamanya mereka tinggal di rumah tersebut. 
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Hanya 6,1% responden yang tidak setuju dan 10,1 % responden 

yang netral. 

Contoh gambaran mengenai perubahan-perubahan tata letak 

ruang yang terjadi dengan berjalannya waktu adalah sebagai 

berikut : 

 
Gambar 5.18. Tahap perubahan tata letak ruang rumah tinggal 

responden D21.1  
Sumber : Wawancara, 2015 
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Pada proses perubahan tata letak ruang yang terjadi seperti 

tergambar pada gambar 5.18, pemilik rumah beberapa kali 

merubah tata letak ruang rumah tiinggalnya didorong oleh 

adjustment terhadap kondisi fisik rumah tinggalnya. 

Perubahan pertama yang terjadi adalah ketika penghuni mulai 

menempati rumah tinggalnya. Karena penghuni memiliki 3 orang 

anak yang belum dewasa, maka penghuni menambahkan 2 kamar 

tidur dimana 1 untuk orang tua dan 1 untuk anak-anaknya. 

Perubahan berikutnya yang terjadi adalah penambahan luas pada 

ruang tamu dengan menggeser dinding 1 meter kearah depan 

rumah tinggal. Menurut pemilik, ruang tamu yang dimilikinya tidak 

cukup luas untuk menampung keluarga besarnya pada saat Idul 

Fitri. Pemilik merupakan anak sulung dalam keluarga besarnya, 

sehingga sepeninggal kedua orang tuanya,keluarga besar 

berkumpul di rumah ini. 

Perubahan ketiga yang terjadi adalah pergeseran dinding 

pembatas antara ruang serbaguna dengan ruang TV. Perubahan 

ini dikarenakan penghuni rumah kurang merasa nyaman ketika 

pintu samping rumah terbuka pada saat mereka melakukan 

aktivitas di dalam ruang TV, ruang makan dan kamar mandi. 

Pergeseran diging tersebut bertujuan untuk memberikan barrier 

secara visual terhadap aktivitas-aktivitas yang terjadi di area ruang 

TV, ruang makan dan kamar mandi. 
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Perubahan terakhir yang terjadi, cukup signifikan dibandingkan 

dengan perubahan yang terjadi sebelumnya. Pemilik 

menambahkan kamar-kamar pada lantai 2 dan juga carport untuk 

mobil. Penambahan kamar di lantai 2 lebih dikarenakan 

kebutuhan akan ruang baru untuk salah satu anak yang telah 

menikah. Penambahan carport dilakukan karena penghuni merasa 

kesulitan ketika harus memarkirkan mobilnya dalam posisi 

melintang ( sejajar dengan tembok ruang tamu). Penghuni juga 

merasa sungkan kepada tetangga karena pada saat parker, mobil 

memakan sedikit dari badan jalan. 

Melihat kepada data-data dan analisa di atas maka dapat 

dipahami bagaimana pembelajaran/pengalaman persepsi 

mendorong terjadinya perubahan tata letak ruang di dalam 

rumah tinggal dimana penghuni/pemilik akan merubah tata 

letak rumah tinggalnya dalam rangka adjustment yang 

merupakan tindak lanjut dari proses coping terhadap situasi 

stresfull dalam lingkungan fisiknya yang berlangsung terus 

menerus dengan berjalannya waktu. 

 

 

- Kognisi terhadap ruang 

Kognisi terhadap ruang-ruang di dalam rumah tinggal merupakan 

sebuah proses dimana penghuni dapat mengumpulkan, 



172 

 

 

mengorganisasikan dan menguraikan kembali informasi yang 

diperoleh mengenai ruang-ruang di dalam rumah tinggalnya 

Triadmodjo, S. (2008). 

Masing-masing penghuni akan memiliki kognisi ruang yang 

berbeda-beda. Kognisi ruang ini akan berkaitan dengan lokasi, 

jarak dan akses atau komunikasi dengan ruang lainnya baik di 

dalam maupun diluar rumah tinggal. Apabila penghuni 

menemukan permasalahan terhadap hal-hal tersebut maka akan 

terjadi sebuah proses penyesuaian diantaranya adalah merubah 

tata letak ruang maupun ukuran ruang  di dalam rumah tinggal. 

Perubahan yang dilakukan ini bertujuan untuk memperoleh 

kemudahan akses menuju ruang (lokasi) tertentu, memberikan 

jarak yang cukup atau bagi ruang-ruang tertentu di dalam rumah 

tinggal adalah memperoleh akses yang lebih terbuka dengan 

ruang-ruang lainnya baik di dalam maupun di luar rumah tinggal. 

Menurut data rekapitulasi kuesioner, sebanyak 76,7% responden 

setuju dan sangat setuju jika kognisi terhadap ruang mendorong 

mereka untuk melakukan perubahan tata letak ruang di dalam 

rumah tinggalnya. 

Untuk melihat adanya dorongan kognisi terhadap ruang, mari kita 

bandingkan beberapa denah berikut ini : 

 



173 

 

 

 

 

 

Gambar 5.19. Kognisi terhadap ruang mendorong eliminasi 
pembatas ruang tipe D21 (atas) dan tipe 27 (bawah) 

Sumber : Analisa penulis,2015 
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Pada perubahan tata letak ruang rumah pada tipe 21 dan 27 

diatas dapat dilihat bahwa masing-masing pemilik memindahkan 

mandi ke sisi belakang rumah dan tidak memberikan 

sekat/pembatas dinding pada ruang-ruang yang tidak memerlukan 

tingkat privasi yang tinggi misalnya ruang TV dan ruang makan. 

Berbeda halnya dengan tata letak rumah tinggal pada responden 

berikut ini : 

 
 

Gambar 5.20. Kognisi terhadap ruang mendorong 
penambahan pembatas ruang pada tipe D27 

Sumber : Analisa penulis,2015 

Pada reponden 27.5 terlihat bahwa antara ruang serbaguna, 

ruang makan dan ruang keluarga serta dapur sebenarnya tidak 

dibatasi oleh dinding permanen, akan tetapi pemilik menata 



175 

 

 

furniture yang berukuran besar untuk membatasi masing-masing 

ruang tersebut, sehingga menjadi terpisah satu sama lain. 

Perbedaan pada rumah tinggal responden diatas menunjukan 

bahwa masing-masing penghuni memiliki kognisi yang berbeda 

mengenai keleluasaan atau kemudahan akses antara ruang 

keluarga dengan ruang makan. 

Berdasarkan analisa denah rumah tinggal di atas terhadap ketiga 

responden , terlihat bahwa kognisi terhadap ruang mendorong 

perubahan tata letak ruang di dalam rumah tinggal dimana 

kognisi ruang yang bebeda akan mendorong perubahan yang 

berbeda pula. 

 

- Citra dan makna ruang 

Citra dan makna terhadap ruang-ruang yang ada di dalam rumah 

tinggal muncul pada saat terjadi interaksi penghuni terhadap 

ruang-ruang dalam rumah tinggalnya. Interaksi terjadi pada saat 

penghuni beraktivitas di dalam rumah tinggalnya. Penghuni 

memberikan citra/makna terhadap rumah tinggalnya dalam 

kategori bagus - jelek, luas-sempit, aman- tidak aman, sopan-tidak 

sopan dan seterusnya, sama seperti yang dinyatakan dalam 

Triatmodjo,S. (2008) bahwa manusia akan bereaksi secara global 

dan afektif terhadap lingkungan buatan. 
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Perubahan tata letak ruang yang terjadi di Perumnas Bumi 

Tlogosari terjadi karena tata letak ruang sebelumnya ( sesuai 

denah asli ) memilki citra/makna tidak baik bagi penghuninya 

sehingga dilakukan perubahan-perubahan menjadi tata letak 

ruang yang ada pada saat ini yang memiliki citra/makna baik bagi 

penghuninya. 

Sebanyak 73,7% responden memiliki citra/makna bahwa tata letak 

ruang rumah tinggal mereka saat ini sudah lebih baik daripada 

sebelumnya sedangkan 9,1 % tidak menganggap lebih baik dan 

14,1% netral. 

 
Gambar 5.21. Citra dan makna ruang sopan-tidak sopan 

mendorong perubahan tata letak ruang. 
Sumber : Analisa penulis,2015 
 



177 

 

 

Jika dibandingkan antar kedua denah eksisting pada Gambar 

5.21, terdapat perbedaan pada perubahan letak kamar mandi. 

Pada denah perubahan responden D21.6 terlihat bahwa kamar 

mandi terletak tetap pada posisi semua, dekat dengan ruang tamu 

dan pintu yang menghadap ke ruang tamu bahkan 

pemilik/penghuni menambahkan lagi 1 buah kamar mandi tepat 

bersebelahan dengan kamar mandi mula-mula. Sedangkan pada 

denah tipe D.21.29 terjadi perubahan letak kamar mandi menjadi 

di bagian belakang rumah. Bagi responden D21.29 kamar mandi 

memiliki citra yang berbeda dengan ruang tamu sehingga letaknya 

tidak boleh berdekatan karena dianggap tidak sopan, sedangkan 

bagi responden D21.6 letak kamar mandi yang berdekatan 

dengan ruang tamu bukanlah sesuatu hal yang tidak sopan. 

Perbedaan tersebut menunjukan bahwa terdapat perbedaan 

mengenai citra dan makna sopan-tidak sopan yang mendorong 

terjadinya perubahan letak kamar mandi. 

Citra dan makna ruang lainnya yang dapat dilihat pada rumah 

tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari adalah luas-sempit. 
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Gambar 5.22. Citra dan makna ruang luas-sempit mendorong 

perubahan tata letak ruang. 
Sumber : Analisa penulis,2015 
 
Kedua denah eksisting pada Gambar 5.22, terdapat perbedaan 

pada luas ruang tamu. Pada denah perubahan responden D27.1 

terlihat bahwa ruang tamu dirubah menjadi lebih luas dari pada 

semula dengan menggeser dinding ruang tamu kearah depan, 

sedangkan pada denah responden D27.10 luas ruang tamu tetap 

sama dengan semula atau tidak terjadi perubahan. 

Bagi responden D27.1 ruang tamu yang semula memiliki citra 

sempit sehingga perlu dilakukan perubahan berupa pergeseran 

diniding, agar ruang tamu menjadi lebih luas. Berbeda dengan 

responden D27.10, ruang tamu yang semula sudah memiliki citra 
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‘luas’ sehingga pemilik tidak melakukan perubahan pada ruang 

tersebut. 

Perbedaan tersebut menunjukan bahwa terdapat perbedaan 

mengenai citra dan makna luas-sempit yang mendorong 

terjadinya perubahan letak kamar mandi. 

Berdasarkan analisa di atas maka dapat dilihat bagaimana makna 

dan citra ruang mempengaruhi terjadinya perubahan tata 

letak ruang di dalam rumah tinggal di Perumnas Bumi 

Tlogosari. 
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3) Pembentuk persepsi dan respon penghuni  

Pembentuk persepsi dan respon penghuni mencakup motivasi, gaya 

kognitif dan persepsi terhadap lingkungan. Faktor-faktor ini sama 

dengan yang diutarakan Halim, D. (2005)  dan Hartiningsih (2008) 

 

- Motivasi 

Persepsi seseorang dibentuk oleh motivasi seseorang. Motivasi 

merujuk kepada sebuah hal yang bersifat internal atau ada dalam 

diri. Motivasi dominan yang dimiliki seseorang akan dapat dilihat 

pada persepsinya. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan Halim, 

D. (2005). 

Motivasi penghuni akan membentuk persepsinya terhadap rumah 

tinggal nya. Motivasi sendiri dapat diagi menjadi 2 jenis yaitu 

motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri baik yang bersifat 

bilogis maupun psikologis dan motivasi ekstrinsik yang berasal 

dari luar. 

Menurut hasil rekapitulasi data kuesioner sebagian besar 

responden memang memiliki motivasi tertentu dalam merubah 

tata letak ruang di dalam rumah tinggalnya yaitu sebesar 65,6%. 

Hanya 13,1% yang tidak setuju dan 21% responden bersikap 

netral terdapat faktor pendorong tersebut. 
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Perubahan rumah tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari yang 

didorong oleh motivasi intrinsik salah satunya adalah memperluas 

salah satu ruang atau menambahkan ruang di dalam rumah 

tinggalnya karena dorongan persepsi dan kebutuhan penghuni. 

Kedua contoh tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 
Gambar 5.23. Perubahan tata letak ruang yang didorong oleh 

motivasi intrinsik . 
Sumber : Analisa penulis,2015 

Pada gambar 5.23 dapat kita lihat bersama pemilik menambahkan 

4 kamar tidur untuk memenuhi kebutuhan akan tempat beristirahat 

orang tua dan anak-anaknya. Penambahan kamar tidur ini jelas 

didorong oleh kebutuhan akan ruang untuk aktivitas masing-

masing penghuninya. Selain penambahan kamar tidur, pemilik 

juga memperluas runag tamunya. Penambahan luas pada ruang 

tamunya ini didorong oleh persepsi dan kognisi penghuni terhadap 
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ruang tamu. Penghuni merasa lebih nyaman beraktivitas secara 

psikologis apabila ruang tamu lebih luas daripada yang 

sbelumnya. 

Sedangkan perubahan yang didorong oleh motivasi ekstrinsik atau 

yang berasal dari luar dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 5.24. Perubahan tata letak ruang yang disebabkan 
oleh motivasi ekstrinsik. 

Sumber : Analisa penulis,2015 

Pada gambar 5.24, perubahan yang terjadi didorong oleh motivasi 

dari luar penghuni yaitu iklim dalam hal ini suhu udara dalam 

ruang yang berkaitan erat dengan arah hadap rumah terhadap 

matahari. Rumah responden D27.1 dan D27.2 cenderung 
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meletakkan kamar tidurnya padca bagian belakang rumah 

sehingga tidaklangsung berhadapan dengan sinar matahari siang 

hingga sore yang lebih panas dari pada sinar matahari pagi. 

Uraian diatas menjelaskan bagaimana motivasi baik yang 

sifatnya intrinsik maupun ekstrinsik mendorong terjadinya 

perubahan tata letak ruang di dalam rumah tinggal di 

Perumnas Bumi Tlogosari. 

 

- Gaya kognitif 

Gaya kognitif, yaitu tingkat fleksibilitas persepsi dan aspek lain 

dari perilaku dan tingkat ketergantungan terhadap lingkungan 

(Halim, D. 2005). 

Gaya kognitif responden akan menentukan apakah responden 

akan dengan mudah menemukan ruangan yang dicari atau ingin 

dituju dan dengan cepat serta mudah menuju ke ruangan tersebut 

atau sebaliknya. 

Apabila responden termasuk kedalam golongan individu yang field 

dependent akan lebih sulit menemukan/mengidentifikasi satu 

ruangan diantara ruang-ruang lainnya. Akan tetapi apabila 

responden termasuk kedalam individu yang filed independent 

akan lebih mudah menemukan/mengidentifikasi satu ruang 

diantara ruang-ruang lainnya. Hal tersebut sama seperti yang di 

ungkapkan Halim,D (2005) 
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Sebanyak 65,6 % responden setuju dan sangat setuju bahwa tata 

letak ruang rumah tinggal mereka pada saat ini memberikan 

pandangan bahwa lebih mudah mencapai atau menemukan ruang 

tertentu didalam rumah tinggalnya. Baik responden yang field 

dependent maupun field independent akan merubah tata letak 

ruang di dalam rumah tinggal mereka sesuai dengan tingkat 

kemudahan dalam menemukan ruangan tertentu yang erat 

kaitannya dengan tingkat ketergantungan responden tersebut 

terhadap lingkungannya atau disebut juga gaya kognitif. 

Sementara 20,2% responden yang tidak setuju dapat diartikan 

bahwa tata letak ruang di dalam rumah tinggal mereka belum 

sesuai dengan gaya kognitif mereka. 

Penghuni yang termasuk ke dalam kategori field dependent akan 

cenderung merubah tata ruang rumah tinggalnya menjadi lebih 

terbuka satu sama lain secara visual sehingga meminimalisir 

batas-batas ruangan supaya penghuni dapat dengan mudah 

menemukan ruangan lain dan berpindah tempat. 

Berikut contoh tata letak ruang eksisting penghuni yang field 

dependent : 



185 

 

 

 

Gambar 5.25. Perbandingan denah semula dengan denah 
eksisting responden yang field dependent (D21.18) 

Sumber : Analisa penulis,2015 

Pada gambar diatas, tampak bahwa pada rumah responden 

D21.18 ruang – ruang bersama cenderung lebih terbuka atau 

mudah terlihat satu sama lain. Terdapat sebuah void yang cukup 

lebar sehingga antara lantai 1 dan lantai cukup terbuka secara 

visual. Ruang – ruang yang sifatnya lebih pribadi dihubungkan 

oleh satu ruang besar di tengah. Penataan ruang seperti ini 

memberikan kemudahan bagi penghuni yang field dependent 

karena tidak akan begitu sulit menemukan ruang-ruang lain di 

dalam rumah tinggal tersebut. 
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Berbeda dengan penghuni yang field independent, dimana 

penghuni tidak akan merasa kesulitan ketika harus menemukan 

sebuah ruang diantara ruang lainnya meskipun banyak sekali 

pembatas dinding yang menjadi barrier secara visual.  

 
 

Gambar 5.26. Perbandingan denah semula dengan denah 
eksisting responden yang field independent (D45.2) 

Sumber : Analisa penulis,2015 

Rumah tinggal responden D45.2 memiliki tata letak ruang yang 

cenderung lebih sulit untuk dapat menemukan ruangan lainnya. 

Dapat dikatakan bahwa responden D45.2 termasuk ke dalam 

individu yang field independent yang tetap dapat menemukan dan 

berpindah dari ruangan yang satu ke ruangan yang lainnya 
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meskipun secara visual akan lebih sulit untuk dapat menemukan 

ruang-ruang lainnya. 

Dengan demikian dapat dipahami gaya kognitif penghuni 

terhadap lingkungan atau ruang fisiknya dalam hal ini rumah 

tinggalnya akan mendorong terjadinya perubahan tata letak 

ruang di dalam rumah tingaal di Perumnas Bumi Tlogosari 

baik bagi yang field depenedent maupun yang field independent. 

 

- Persepsi terhadap lingkungan/ruang 

Persepsi seorang individu terhadap lingkungannya memunculkan 

sebuah reaksi atau respon. Menurut Bell et al (1978) dalam 

Triatmodjo, S. (2008) halaman 12 ketika persepsi seseorang 

terhadap lingkungannya tidak memunculkan permasalahan maka 

individu tersebut dalam keadaan seimbang (homeostatis) akan 

tetapi apabila muncul permasalahan maka akan terjadi sebuah 

penyesuaian (coping) dalam bentuk adaptasi pada diri sendiri 

ataupun adjustment pada lingkungannya. 

Seperti telah dijelaskan pula dapa faktor persepsi dan respon 

penghuni terhadap ruang, secara sederhana proses persepsi yang 

terjadi di dalam rumah tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari dapat 

dijelaskan dengan diagram berikut : 
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 Diagram 5.27. Proses persepsi ruang penghuni rumah tinggal 
di Perumnas Bumi Tlogosari 

Sumber : Ilustrasi penulis, 2015 

 

Proses persepsi di atas merupakan salah satu dari beberapa 

proses persepsi yang dapat terjadi dalam diagram berikut ini : 

 

Diagran 5.28. Proses persepsi manusia terhadap 
lingkungannya 

Sumber : Manusia dan Lingkungan, Sudharto P Hadi,Hal 44. 

Jelas terlihat pada kedua diagram di atas bahwa persepsi tejadi 

karena adanya interaksi individu (responden) dengan objek fisik 

Objek Fisik 

(Rumah 

Tinggal) 

Individu 

(Penghuni) 

Persepsi 
Diluar Batas 

Optimal 
Stress Coping Adaptasi/

Adjustment 

Efek 

Lanjutan 
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(ruang-ruang di dalam rumah tinggal) yang kemudian 

ditindaklanjuti dengan respon terhadap persepsi yang dihasilkan 

berupa adjustment yaitu dengan merubah tata letak ruang di 

dalam rumah tinggalnya. 

Persepsi yang muncul pun dipengaruhi oleh proses pembelajaran 

atau pengalaman responden dan pilihan terhadap stimulus 

tertentu. Stimulus-stimulus tersebut berupa faktor luar, faktor 

intern dan struktur pribadi (Prawira, P. A. 2012). 

Contoh perubahan tata letak ruang rumah tinggal yang terjadi di 

Perumnas Bumi Tlogosari karena didorong oleh persepsi 

responden terhadap ruang berdasarkan stimulusnya akan 

diuraikan sebagai berikut. 

- Stimulus faktor luar 

Salah satu stimulus yang berasal dari faktor luar adalah suhu 

udara di dalam ruang yang dipengaruhi oleh tingkat paparan 

sinar matahari terhadap rumah. Persepsi terhadap ruang 

akibat stimulus suhu yang sudah dalam batas optimal ini 

mendorong penghuni merubah tata letak rumah tinggalnya 

menjadi lebih dapat diterima atau masih dalam batas optimal 

atau homeostatis. Seperti telah diuraikan padca faktor 

lingkungan dan teknologi, berikut adalah contoh perubahan 

tata letak ruang yang terjadi : 
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Gambar 5.29. Perbandingan denah semula dengan denah 
eksisting, perubahan yang didorong oleh persepsi penghuni 

terhadap stimulus faktor luar yaitu suhu (rumah yang 
menghadap Barat Laut dan Barat Daya) 

Sumber : Analisa Penulis, 2015 
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Gambar 5.30. Perbandingan denah semula dengan denah 
eksisting, perubahan yang didorong oleh persepsi penghuni 

terhadap stimulus faktor luar yaitu suhu (rumah yang 
menghadap Tenggara dan Timur Laut) 

Sumber : Analisa Penulis, 2015 
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Pada berbagai contoh denah diatas, penyikapan terhadap 

stimulus suhu muncul pada peletakan kamar tidur dimana 

penghuni akan menghindari peletakan kamar tidur pada area 

yang terpapar sinar matahari siang agar mendapatkan suhu 

yang nyaman ketika beristirahat. 

- Stimulus faktor intern 

Salah satu stimulus yang berasal dari faktor intern adalah 

kebutuhan akan ruang dari penghuni itu sendiri. Persepsi 

terhadap ruang akibat stimulus kebutuhan akan mendorong 

penghuni merubah tata letak rumah tinggalnya agar dapat 

memenuhi apa yang menjadi kebutuhan penghuni. Berikut 

adalah contoh perubahan tata letak ruang yang terjadi : 

 
Gambar 5.31. Perbandingan denah semula dengan denah 

eksisting, perubahan yang didorong oleh persepsi 
penghuni terhadap stimulus faktor intern, yaitu 

kebutuhan akan ruang. 
Sumber : Analisa Penulis, 2015 
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Perubahan tata letak ruang yang terjadi pada gambar 5.30 

adalah penambahan kamar tidur untuk memenuhi kebutuhan 

akan ruang untuk beristirahat masing-masing anggota 

keluarga yang menghuni kedua rumah tinggal tersebut. Pada 

tata letak ruang semua, hanya terdapat 1 buah ruang 

serbaguna. Selain penambahan kamar tidur, pemilik juga 

menambahkan ruang keluarga, ruang makan dan ruang TV  

dimana pada denah mula-mula ketiga fungsi tersebut hanya 

difasilitasi oleh 1 ruang serbaguna. 

- Stimulus struktur pribadi penghuni 

Stimulus persepsi yang berasal dari struktur pribadi penghuni 

akan mendorong penghuni merubah tata letak rumah 

tinggalnya sesuai dengan kepribadian atau karakter penghuni. 

Karena penghuni rumah tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari 

rata-rata adalah sebuah keluarga, maka struktur pribadi disini 

lebih kepada kepribadian secara umum masing-masing 

anggota keluarga atau penghuni yang menjadipengambil 

keputusan atau mempunyai peran yang dominan misalnya 

kepala keluarga. Berikut adalah contoh perubahan tata letak 

ruang yang terjadi yang didorong oleh persepsi penghuni 

terhadap ruang karena stimulus struktur pribadi : 
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Gambar 5.32. Perubahan yang didorong oleh persepsi 
penghuni terhadap stimulus struktur pribadi/kepribadian 

yaitu sifat ekstrovert penghuni/pemiliknya. 
Sumber : Survey, 2015 

 

Pada responden D54.1 dan D45.8 terlihat kepribadian 

penghuninya yang terbuka atau ekstrovert. Kepribadian 

penghuninya ini dapat dilihat dari tidak adanya pembatas 

antara ruang tamu, ruang keluarga dan dapur, sehingga tamu 

yang datang dapat dengan bebas melihat penghuni berktivitas 

pada ruang-ruang tersebut. Akan berbeda kesan kepribadian 

penghuni penghuni/pemiliknya apabaila melihat kepada 

dokumentasi survey pada rumah tinggal responden lainnya 

berikut ini : 
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Gambar 5.33. Perubahan yang didorong oleh persepsi 
penghuni terhadap stimulus struktur pribadi/kepribadian 

yaitu sifat introvert penghuni/pemiliknya. 
Sumber : Survey, 2015 

Pada responden D21.25 dan D36.6, dapat dilihat bahwa ruang 

tamu hanya dihubungkan oleh bukaan selebar pintu dengan 

ruang keluarga. Penataan ruang yang seperti ini membuat 

tamu yang datang tidak akan dapat dengan leluasa melihat ke 

bagian rumah yang lainnya. Penghuni/pemilik menginginkan 

adanya privasi pada ruang-ruang yang dipakai bersama 

dengan anggota keluarga lainnya tanpa dapat dilihat oleh 

orang lain diluar anggota keluarganya. Hal ini mencerminkan 

kepribadian penghuninya yang lebih tertutup atau introvert. 

Penjelasan mengenai bagaimana persepsi penghuni terhadap 

ruang karena berbagai stimulus diatas menunjukan bahwa  
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persepsi penghuni terhadap ruang mendorong terjadinya 

perubahan tata letak ruang di dalam rumah tinggal di 

Perumnas Bumi Tlogosari Semarang sesuai juga dengan 

rekalpitulasi jawaban responden dimana 75,7% responden setuju 

dan sangat setuju bahwa tata letak ruang di dalam rumah tinggal 

mereka sebagai bentuk penyesuaian terhadap tata ruang rumah 

tinggal mereka sebelumnya. 

 



197 

 

 

4) Peluang dan kapabilitas penghuni dalam membangun 

Faktor pendorong berikutnya adalah peluang dan kapabilitas dalam 

membangun yang terdiri dari ketersediaan lahan, status sosial dan 

tingkat penghasilan. 

Ketersediaan lahan memberikan peluang kepada penghuni untuk 

memperluas rumah tinggalnya secara horizontal. Hal ini sesuai yang 

dikemukakan oleh Frick, H. dan Widmer, P. (2006) mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi pembangunan rumah tinggal dan 

Budiharjo mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar bagi penghuni 

untuk merubah rumah tinggalnya. 

- Ketersediaan lahan 

Rumah tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari didesain sebagai 

rumah tumbuh dimana yang disediakan hanyalah ruang-ruang 

untuk memenuhi aktivitas utama sebuah keluarga sehingga 

disediakan lahan yang dapat dipergunakan oleh penghuni atau 

pemilik untuk mengembangkan rumah tinggalnya. Luas kapling 

rata-rata yang dimiliki tiap tipe rumah mulai dari 60 m2 hingga 

200m2 kecuali pada kapling-kapling tertentu yang memperoleh 

tambahan berupa sisa tanah yang biasanya diperoleh pada rumah 

yang terletak di ujung atau sudut. Luas kapling tersebut mengikuti 

standar Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sangat 

Sederhana yang ditetapkan oleh Menteri PU dimana didalamnya 

mengatur bahwa luas kapling harus 54 m2 hingga 200 m2. Luas 
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Kapling yang tersedia bagi masing-masing tipe dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

NO TIPE RUMAH 
LUAS KAPLING RATA-

RATA (m2) 

1 D 15 60 

2 D 18 72 

3 D 21 90 

4 D 27 90 

5 D 36 96 

6 D 45 128 

7 D 54 160 

8  D 70 200 

9 M 54 96 

10 M 70 120 

 

Tabel 5.40 Luas Kapling Rata-Rata Tiap Tipe Rumah Tinggal 
Sumber : Data Perumnas 

Adanya lahan yang tersedia di dalam kaplingnya ini mendorong 

penghuni untuk merubah rumah tinggalnya dengan memperluas 

ruang-ruang tertentu atau menambahkan ruangg-ruang tertentu 

yang dibutuhkan. 

Sebanyak 60,7% responden setuju dan sangat setuju bahwa 

masih tersediaanya lahan merupakan salah satu faktor pendorong 

untuk melakukan penambahan atau perluasan ruang di dalam 

rumah tinggal mereka. 

24,2% responden tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap 

hal tersebut. Dapat dikatakan bahwa menurut responden yang 

tidak setuju dan sangat tidak setuju tersebut akan tetap merubah 

tata letak ruang di dalam rumah tinggalnya meskipun sudah tidak 
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lagi tersedia lahan untuk dibangun, rata-rata perubahan yang 

terjadi adalah dengan menambah jumlah lantai di dalam rumah 

tinggal. Atau dapat juga karena ketersediaan lahan tidak 

mendorong penghuni menambah jumlah ruang atau luasan ruang 

karena penghuni tidak membutuhkan adanya tambahan ruang 

atau luasan tersebut. 

Sebagian besar rumah tinggal yang ada di Perumnas Bumi 

Tlogosari cenderung membangun keseluruhan kaplingnya. Hal 

tersebut terlihat dari berbagi contoh denah perubahan berikut ini : 

 

Gambar 5.34. Denah Perubahan pada berbagai tipe rumah 
tinggal  di Perumnas Bumi Tlogosari. 

Sumber : Survey, 2015 
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Akan tetapi ada pula rumah tinggal yang tidak menambah jumlah 

ruang atau memperluas ruangan tertentu meskipun masih tersedia 

lahan dengan denah perubahan sebagai berikut : 

 

Gambar 5.35 Denah perubahan dimana penghuni tidak 
melakukan perubahan tata letak ruang di dalam rumah 

tinggalnya meskipun masih tersedia lahan 
Sumber : Survey, 2015 

Responden D70.1 tidak melakukan perubahan tata letak ruang 

dengan menambahkan ruangan baru karena dorongan 

ketersediaan lahan akan tetapi lebih kepada dorongan keamanan. 

Rumah responden D.70.1 terletak di tepi jalan raya yang rawan 

bahaya pencurian atau perampokan. 
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Di Perumnas Bumi Tlogosari terjadi juga perubahan tata letak 

ruang di dalam rumah tinggal meskipun lahan telah seluruhnya 

dipergunakan. Perubahan lebih kearah vertikal dengan 

menambahkan jumlah lantai di dalam rumah tinggalnya seperti 

gambar berikut ini. 

 
Gambar 5.35. Denah perubahan pada berbagai tipe rumah 

tinggal  di Perumnas Bumi Tlogosari meski sudah tidak 
tersedia lahan. 

Sumber : Survey, 2015 



202 

 

 

Terlihat pada masing-masing contoh-contoh denah rumah tinggal 

diatas bahwa ketersediaan lahan memang mendorong 

terjadinya perubahan tata letak ruang di dalam rumah tinggal 

di Perumnas Bumi Tlogosari. 

Akan tetapi dalam perkembangannya apabila dirasa perlu dan 

pemilik/penghuni memiliki kemampuan untuk membangun 

maka perubahan tata letak ruang akan tetap terjadi meskipun 

lahan tidak tersedia dan dalam beberapa kasus tersedianya 

lahan tidak mendorong pemilik/penghuni melakukan 

perubahan tata letak ruang dikarenakan penghuni memiliki 

alasan atau tujuan lain dalam merubah tata letak ruang 

tinggalnya atau memang tidak membutuhkan perubahan tata 

letak ruang di dalam rumah tinggalnya. Kedua hal di atas 

berhubungan juga dengan faktor-faktor lain yang mendorong 

pemillik atau penghuni merubah tata letak ruang di dalam rumah 

tinggalnya yang menjadi hasil dalam penelitian ini. 

 

- Status sosial 

Status sosial penghuni akan mendorong penghuni merubah 

rumah tinggalnya sesuai dengan tempat atau posisi seseorang 

dalam suatu kelompok atau komunitas. Hal ini sejalan dengan 

yang dinyatakan oleh Frick, H. dan Wilmer, P. (2006). 
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Status sosial selalu mengacu kepada kedudukan khusus 

seseorang dalam masyarakatnya, martabat yang diperolehnya, 

dan hak serta tugas yang dimilikinya. Status sosial dapat dilihat 

dari jabatan, pendidikan, kekayaan, politis, keturunan dan agama. 

Sebanyak 51,5% responden setuju dan sangat setuju bahwa tata 

letak ruang di dalam rumah tinggal mereka sudah mencerminkan 

status sosial mereka. Sedangkan 20,2% responden tidak setuju 

dan sangat tidak setuju akan hal tersebut dan 28,3 % berpendapat 

netral. Berdasarkan data rekapitulasi kuesioner tersebut dapat 

diartikan bahwa status sosial memang dapat menjadi faktor 

pendorong terjadinya perubahan tata letak ruang di dalam rumah 

tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari, tetapi ada pula yang tidak 

menjadikan status sosial sebagai alasan pendorong dalam 

merubah tata letak ruang rumah tinggal. 

Contoh perubahan yang didorong oleh status sosial adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 5.37. Denah perubahan tata letak ruang Responden 
D27.1 yang didorong oleh status sosial sebagai ‘guru’ dalam 

Islam Kejawen. 
Sumber : Survey, 2015 

 

Pada contoh di atas, terjadi perubahan berupa penghilangan 

pembatas ruang sehingga membuat ruang tamu menjadi lebih 

luas. Perubahan tersebut dilakukan karena status sosial pemilik 

rumah sebagai seorang ‘guru’ dalam agama Islam kejawen yang 

dianutnya. Ruang tamu dibuat lebih luas agar dapat memberikan 

keleluasaan aktivitas bagi tamu-tamunya pada saat berkunjung 

dan juga dapat menampung lebih banyak orang pada saat 

melakukan pengajian. 
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Gambar 5.38. Perluasan ruang tamu dan pelebaran pintu pada 
rumah tinggal responden D27.1 

Sumber : Survey, 2015 

Terlihat pada gambar diatas dimana pada halaman depan 

semuanya ditutup oleh lantai keramik bermotif dan pada bagian 

atas tertutup oleh atap sehingga dapat dipergunakan juga sebagai 

tempat pengajian bersama pengikutnya. Pintu ruang tamu 

diperlebar supaya akses ke dalam ruang tamu lebih lebar. 

Biasanya pada saat pengajian, penceramah akan duduk pada 
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bagian dlam rumah tinggal, shingga dengan adanya pintu yang 

lebih lebar akan membuat peserta pengajian dapat melihat ke 

dalam dengan lebih leluasa. 

Contoh lain dari perubahan yang didorong oleh status sosial 

adalah responden berikut ini : 

 

Gambar 5.39. Denah perubahan tata letak ruang Responden 
D70.2 yang didorong oleh status sosial berupa jabatan dan 

tingkat pendidikan 
Sumber : Survey, 2015 
 

Pada responden D70.2, penghuninya rata-rata memiliki 

pendidikan minimal S2 dimana kepala rumah tangga berprofesi 

sebagai advokat yang memiliki relasi pejabat-pejabat tinggi tingkat 

kota dan propinsi. Ibu rumah tangga juga memiliki jabatan pada 

tempatnya bekerja dan juga menuduki posisi tertinggi dalam 
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majelis gereja. Menurut wawancara, pemilik rumah  1 hingga 2 kali 

dalam setahun mengundang sebagian dari relasinya untuk jamuan 

makan di rumahnya sehingga membutuhkan sebuah ruangan 

yang luas untuk acara tersebut. 

Pada denah, dapat dilihat ruang keluarga yang cukup luas 

sehingga dapat menampung banyak orang. Dapur juga diletakkan 

pada bagian depan samping rumah untuk memudahkan pemilik 

menjamu tamu-tamunya. 

 

Gambar 5.40. Ruang keluarga yang cukup besar untuk dapat 
menampung banyak tamu. 

Sumber : Survey, 2015 
 

Berdasarkan uraian-uraian dan kedua contoh di atas dapat 

dipahami  bahwa status sosial pemilik/penghuni mendorong 
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perubahan tata letak ruang rumah tinggal di Perumnas Bumi 

Tlogosari. 

 

- Tingkat penghasilan 

Turner (1972) dalam Tafikurrahman  et al (2010) halaman 5 

mengungkapkan bahwa rumah sebagai bagian yang utuh dari 

pemukiman bukanlah hasil fisik sekali jadi melainkan merupakan 

suatu proses yang terus berkembang dan terkait dengan mobilitas 

sosial ekonomi penghuninya dalam waktu tertentu salah satunya 

tingkat penghasilan. 

Seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan penghasilan 

penghuni yang kemudian akan mendorong penghuni untuk 

merubah rumah tinggalnya. Hal ini dikarenakan dengan tingkat 

penghasilan yang lebih tinggi makan akan terdapat tambahan 

jumlah penghasilan yang biasanya akan dialokasikan kepada 

kebutuhan-kebutuhan penghuni dan keluarganya salah satunya 

untuk merubah rumah tinggalnya supaya menjadi lebih sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan penghuni. Dalam hal ini dapat 

dikatakan bahwa penghuni memiliki kapabilitas lebih untuk 

membangun rumah tinggalnya, salah satunya merubah tata letak 

ruang di dalam rumah tinggalnya. Tingkat penghasilan yang 

dimiliki seseorang akan menentukan apakah seseorang tersebut 

mampu membangun/merubah rumah tinggalnya dimana 
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perubahan tersebut sudah pasti akan memerlukan anggaran 

tersendiri. 

Hal ini diperkuat dengan hasil rekapitulasi kuesioner dimana 

sebanyak 56,5% responden menyatakan bahwa perubahan 

jumlah penghasilan diikuti oleh perubahan tata letak ruang yang 

terjadi. Sedangkan sisanya sebanyak 43,5% tidak setuju dan 

sangat tidak setuju atau berpendapat netral. 

Melihat kepada rekapitulasi jawaban kuesioner di atas dapat 

dimaknai tingkat penghasilan memang mendorong pemilik atau 

penghuni merubah tata letak ruang di dalam rumah tinggalnya, 

akan tetapi tentunya akan disertai juga dengan faktor-faktor 

pendorong lainnya misalnya kebutuhan akan ruang atau faktor 

ekonomi. Dapat juga terjadi peningkatan penghasilan tidak diikuti 

oleh perubahan tata letak ruang di dalam rumah tinggal karena 

pemilik/penghuni tidak memerlukan tambahan ruangan baru atau 

perubahan-perubahan tata letak lainnya di dalam rumah 

tinggalnya. 

Berikut adalah contoh denah yang secara jelas menunjukan 

adanya perubahan tata letak ruang yang didorong oleh 

peningkatan jumlah penghasilan penghuni/pemiliknya adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 5.41. Perubahan tata letak ruang yang didorong oleh 
peningkatan jumlah penghasilan 

Sumber : Survey, 2015 
 

Responden D15.1 pada awalnya hanya membeli rumah tipe D.15 

dengan luas tanah hanya 60m2. Dalam perkembangannya ketika 

salah satu dari kedua anaknya sudah bekerja pemilik membeli 

tanah sisa di samping rumahnya lalu membangunnya menjadi 

seperti terlihat pada denah eksisiting D15.1. Apabila melihat 

kepada denah perubahan 1 D15.1 dan denah eksisiting D15.1 

pemilik/penghuni tidak menambahkan banyak ruangan baru. 

Pemilik hanya memindahkan letak ruang ke kapling yang baru 

dibelinya. Terlihat juga pada denah eksisiting, terdapat ruang yang 

cukup luas (lihat gambar 5.41, tanda oval) tetapi tidak memiliki 

fungsi khusus seperti terlihat pada dokumentasi dibawah ini : 
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Gambar 5.42. Ruang dengan tanpa fungsi khusus pada 
bagian tengah denah eksisting responded D15.1 

Sumber : Survey, 2015 
 

Pada responden D15.1 dapat disimpulkan bahwa pemilik 

sebenarnya tidak terlalu membutuhkan ruangan baru dimana tidak 

terjadi penambahan ruangan baru untuk aktivitas utama dalam 

rumah tinggal misalnya beristirahat atau tidur, ruang-ruang 

bersama dan servis sebenarnya sudah terpenuhi dalam penataan 

letak ruang sebelumnya. Terlebih adanya ruang dengan luasan 

yang cukup besar tanpa memiliki fungsi khusus, makin 

memperkuat bahwa kebutuhan ruang bukan alasan utama 

penghuni rumah merubah tata letak ruang rumah tinggalnya. 

Melihat kepada data rekapitulasi kuesioner dan contoh diatas 

peningkatan jumlah penghasilan merupakan salah satu 

pendorong terjadinya perubahan tata letak ruang di dalam 
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rumah tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari karena 

kemampuan pemilik secara finansial dalam melakukan 

perubahan akan menjadi penentu dapat dilakukannya 

perubahan/pembangunan di dalam rumah tinggalnya atau 

tidak. Faktor peningkatan jumlah penghasilan ini juga disertai 

dengan faktor-faktor lain yang mendorong penghuni merubah 

tata letak rumah tinggalnya. 



213 

 

 

5) Kebutuhan dan harapan sebagai manusia 

Faktor kebutuhan dan harapan sebagai manusia meliputi kebutuhan 

keamanan, kebutuhan identitas diri, perubahan status sosial dan 

harapan. Kebutuhan keamanan dan kebutuhan identitas diri 

merupakan salah satu alasan seseorang merubah rumah tinggalnya 

yang diungkapkan oleh Frick, H.  dan Widmer, P. (2006) dan 

Budiharjo (1998). Sedangkan perubahan status sosial merupakan 

bagian dari rumah sebagai suatu proses yang dikemukakan oleh 

Turner (1972) dalam Tafikurrahman  et al (2010) halaman 5. 

Harapan merupakan salah satu halyang mempengaruhi persepsi 

yang diungkapkan oleh Triadmojo, S. (2008). Berikut adalah 

deskripsi lebih mendlam terhadap variable-variabel pembentuk faktor 

ini. 

 

- Kebutuhan keamanan 

Frick, H.  dan Widmer, P. (2006) mengatakan pembangunan 

rumah tinggal dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tetap sama 

sejak dahulu dan ada yang berubah sesuai waktu dan selera 

manusia setempat salah satunya kebutuhan keamanan. 

Kebutuhan keamanan merupakan salah satu dari berbagai 

macam kebutuhan manusia menrurut Abraham Marslow dimana 

kebutuhan akan kemanan merupakan kebutuhan selanjutnya yang 

dibutuhkan oleh seorang manusia setelah kebutuhan psikologis.  
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Sebanyak 80,9 % responden setuju dan sangat setuju bahwa 

perubahan tataletak ruang di dalam rumah tinggal mereka didorong 

oleh keinginan untuk memperoleh rasa aman baik secara psikologis 

maupun secara fisik. 

Implementasinya dalam perubahan tata letak ruang yang terjadi di 

Perumnas Bumi Tlogosari adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 5.43 Perubahan yang didorong oleh kebutuhan 
keamanan secara psikologis pada tipe D45 (atas) dan tipe D70 

(bawah). 
Sumber : Analisa penulis,2015 
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Pada denah perubahan di atas terlihat bahwa penghuni merubah tata 

letak ruang di dalam rumah tinggalnya dengan menambahkan 

dinding pembatas untuk membuat ruang baru dibagian samping 

rumah untu menutup akses dari arah depan rumah menuju ke 

halaman belakang rumah. Jelas hal ini menunjukan bahwa pemilik 

tidak ingin ada orang asing atau tamu yang dapat mengakses 

halaman belakang dengan mudah. Kedua rumah diatas terletak ditepi 

jalan besar dengan lebar perkerasan 5 m untuk D70.1 dan 4 m untuk 

D45.3. 

Kondisi lingkungan di sekitar rumah D45.3 sangat sepi, jarang sekali 

tersadat kerumunan warga diluar rumah kecuali pada acara-acara 

pertemuan RT dan menurut informasi warga, sering sekali terjadi 

pencurian karena kondisi ligkungan yang sangat sepi. Berbeda 

dengan D70.1, kondisi jalan atau lingkungan termasuk cukup ramai 

akan tetapi hanya warga perumahan yang lalu lalang saja dan tidak 

mengenal satu sama lain. Kedua responden diatas berusaha 

mewujudkan rasa aman secara psikologis dari ancaman penyusup 

dan pencuri. 

Selain dorongan kebutuhan keamanan secara psikologis, perubahan 

tata letak ruang di dalam rumah tinggal juga terjadi karena dorongan 

kebutuhan akan kemanan secara fisik. 
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Pemilik/penghuni rumah tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari 

cenderung memfasilitasi segala aktivitas utamanya dan hampir 

semua aktivitas bersama dan servis dengan sebuah ruang sehingga 

ketika melakukan aktivitas tersebut penghuni terlindung dari panas 

hujan dan angin. Ruang yang tidak terlindung oleh fisik bangunan 

hanyalah tempat jemur dan parkir kendaraan, itupun hanya tidak 

terlindung dinding akan tetapi tetap dinaungi oleh atap. Semua 

responden yang memiliki kendaraan menambahkan ruang, minimal 

memiliki atap, atau memfungsikan sebagian dari ruangan lain untuk 

memarkir kendaraan yang dimilikinya. 

Gambar 5.44 Penambahan ruang untuk parkir kendaraan yang 
didorong oleh kebutuhan keamanan secara fisik. 

Sumber : Analisa penulis,2015 
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Berbagai gambaran pada gambar 5.44 menunjukkan bahwa selain 

dorongan untuk memperoleh kemanan secara fisik ketika sedang 

beraktivitas di dalam rumah tinggalnya penghuni juga membutuhkan 

keamanan secara fisik terhadap salah satu harta bendanya yaitu 

kendaraan. Dengan ruang-ruang tersebut penghuni berusaha 

melindungi harta bendanya dari kerusakan akibat cuaca. 

Jelas terlihat bagaimana kebutuhan akan kemanan mendorong 

penghuni untuk merubah tata letak ruang didalam rumah 

tinggalnya, baik kebutuhan kemananan secara psikologis dari 

ancaman pencuri maupun penyusup dan juga kemanan secara fisik 

terhadap dirinya dan harta bendanya dari panas dan hujan. 

 

- Kebutuhan identitas diri 

Sejalan dengan yang diungkapkan Budihardjo, E. (1998) salah 

satu  faktor-faktor yang menjadi dasar bagi penghuni untuk 

merubah rumah tempat tinggalnya adalah kebutuhan akan 

identitas diri. 

Proses pembentukan identitas diri itu sendiri dapat diartikan 

sebagai proses integrasi pengalaman-pengalaman ke dalam 

kepribadian yang makin lama makin menjadi dewasa dan 

beberapa ciri-ciri  identitas diri yang stabil adalah memiliki suatu 

pandangan yang jelas tentang dirinya dan mengenal perannya 

dalam masyarakat (Sarwono, S. W. 2013). 
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Identitas diri memberikan dorongan kepada penghuni untuk 

merubah tata letak ruang di dalam rumah tinggalnya, namun di 

Perumnas Bumi Tlogosari alasan tersebut hanya dalam 

persentase yang cukup kecil yaitu sebesar 46,5%, sedangkan 

yang tidak setuju, sangat tidak setuju dan netral terhadap alasan 

perubahan rumah tinggal tersebut adalah sebesar 53,5%. 

Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan sebuah identitas diri 

hanya sebagian kecil yang dipenuhi dengan cara merubah tata 

letak ruang di dalam rumah tinggal, mengingat bentuk periubahan 

terhadap rumah tinggal tidak hanya berupa merubah tata letak 

ruang akan tetapi juga dengan merubah fasad rumah tinggal. 

Penghuni lebih memilih merubah fasad rumah tinggalnya untuk 

memenuhi kebutuhan akan identitas diri dikarenakan fasad rumah 

tinggal akan lebih dapat memberikan kesan karena lebih terlihat 

jelas dari luar rumah tinggal dimana hal tersebut tidak diteliti lebih 

lanjut di dalam penelitian ini. 

Imolementasi dari pemenuhan kebutuhan akan identitas diri 

muncul pada saat penghuni/pemilik memiliki pandangan yang 

jelas tentang dirinya dan memahami peran serta posisinya dalam 

masyarakat. Ketika seseorang memahami siapa dirinya dan 

memiliki posisi atau peran tertentu di dalam masyarakat atau 

komunitasnya tentunya akan mengetahui juga apa yang menjadi 

kelebihannya dibandingkan yang lain. Cara mewujudkan nilai lebih 
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di dalam tata letak ruang adalah dengan membuat ruang-ruang 

tertentu di dalam rumah tinggalnya lebih luas. 

Perubahan tata letak ruang karena dorongan identitas diri terlihat 

pada salah satu responden berikut ini : 

 

Gambar 5.45 Perubahan tata letak ruang karena dorongan 
kebutuhan identitas diri pada tipe 27. 

Sumber : Analisa penulis,2015 
 

Pemilik/penghuni rumah terlihat sangat paham mengenai siapa 

dirinya dan bagaimana posisi dan perannya di dalam 

komunitasnya. Responden merupakan ‘guru’ dalam Islam 

Kejawen dan telah memiliki pengikut oleh karena itu ia merubah 
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ruang tamunya menjadi lebih luas agar dapat menampung lebih 

banyak orang. Kemampuan menampung lebih banyak orang di 

dalam ruang tamunya merupakan salah satu nilai lebih bagi 

seorang guru ketika dapat menyediakan tempat bagi orang-orang 

atau pengikutnya yang ingin berguru salah satunya ruang tamu 

yang cukup luas. Responden memahami posisi dan perannya dan 

dari pehamanan tersebut muncul pemahaman akan apa yang 

menjadi kelebihannya dibandingkan dengan pengikutnya yang 

diwujudkan dengan ruang yang lebih luas, lebih megah dan lain 

sebagainya. 

Contoh lainnya adalah responden berikut ini : 

 

Gambar 5.46 Perubahan tata letak ruang karena dorongan 
kebutuhan identitas diri pada tipe 70 

Sumber : Analisa penulis,2015 
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Pada rumah tinggal responden D70.2, ruangan yang diperluas 

adalah ruang tengah dan bukan ruang tamu. Reponden D70.2 

mewujudkan kebutuhan akan identitas dirinya dengan cara yang 

berbeda dengan responden D27.1, pemilik/penghuni sebagai 

pengambil keputusan di dalam komunitas/pekerjaanya harus lebih 

dapat menjaga hubungan dengan relasi dengan baik sekaligus 

dapat melakukan lobi dengan baik untuk keputusan-keputusan 

tertentu yang melibatkan pihak-pihak lain. Karena identitas dirinya 

tersebut, responden menunjukan kemampuan lebihnya dalam 

menjaga hubungan dengan relasi atau lebih mampu melobi 

rekanan-rekanannya dengan menyediakan ruang yang luas untuk 

beramah tamah dan jamuan makan. 

Kedua contoh diatas menunjukan bahwa kebutuhan akan 

identitas diri juga mendorong perubahan tata letak ruang di 

dalam rumah tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari berupa 

perluasan ruang-ruang tertentu di dalam rumah tinggalnya 

terutama yang berhubungan dengan aktivitas bersama 

dengan komunitasnya. 

 

- Nilai non moneter, pencapaian status sosial 

Turner (1972) dalam Tafikurrahman  et al (2010) halaman 5 

mengungkapkan bahwa rumah sebagai bagian yang utuh dari 

pemukiman bukanlah hasil fisik sekali jadi melainkan merupakan 
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suatu proses yang terus berkembang dan terkait dengan mobilitas 

sosial ekonomi penghuninya dalam waktu tertentu salah satu hal 

yang melandasinya adalah nilai rumah. Salah satu faktor yg dapat 

dipakai untuk mengukur nilai rumah yaitu faktor moneter 

(pedapatan rumah tangga meliputi biaya operasional 

kelangsungan rumah, biaya-biaya seperti tanah, bangunan dan 

fasilitas) dan  faktor non moneter yaitu pencapaian status sosial. 

Penghuni menempati rumah tinggalnya dalam kurun waktu 

tertentu, dimana selama kurun waktu tersebut terjadi banyak 

proses dan perubahan salah satunya adalah status sosial 

penghuni. Penghuni akan merubah tata letak ruang di dalam 

rumah tinggalya ketika dirasa sudah tidak sesuai dengan status 

sosial nya pada saat ini sehingga dengan perubahan tersebut 

rumah tinggal akan memberikan nilai tambah bagi status sosial 

mereka.  

Sebanyak 51,6% setuju dan sangat setuju tata letak ruang di 

dalam rumah tinggal mereka pada saat ini memberikan nilai bagi 

status sosial mereka. Sedangkan 16 responden atau 48,4 % tidak 

setuju dan sangat tidak setuju serta netral. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner, bagi sebagian 

responden, rumah tinggalnya sudah memiliki nilai terhadap status 

sosialnya sedangkan bagi sebagian lainya penghuni belum 
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merasa bahwa tata letak ruang pada rumah tinggalnya saat ini 

memberikan nilai terhadap status sosialnya saat ini. 

Seseorang akan memiliki nilai lebih dalam masyarakat apabila 

dapat memenuhi segala kebutuhannya. Salah satu dari kebutuhan 

tersebut kaitannya dengan tata ruang di dalam rumah tinggal 

adalah kebutuhan ruang untuk segala aktivitas yang dilakukan 

penghuni. 

Terdapat beberapa perubahan dimana penghuni menambahkan 

ruang-ruang yang dipergunakan untuk aktivitas-aktivitas seperti 

hobi dan ibadah. 

  

Gambar 5.47 Perubahan tata letak ruang yang memberikan 
nilai terhadap status sosial penghuni. 

Sumber : Analisa penulis,2015 
 

Pengalihan fungsi ruang menjadi ruang hobi dan ruang untuk 

beribadah diatas tentunya tidak dilakukan pada saat awal 

menempati rumah tinggalnya, kedua responden menggantikan 

ruang yang dahulunya merupakan ruang keluarga menjadi ruang 

hobi dan ruang untuk beribadah.  
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Pada awal menempati pemilik/penghuni akan lebih 

mengutamakan ruang-ruang untuk aktivitas utama dan aktivitas 

bersama pada umumnya. Akan tetapi dalam perkembangannya 

ketika segala aktivitas utama dan aktivitas bersama dapat 

dipenuhi pemilik/penghuni mulai berpikir untuk menambahkan 

fungsi ruang baru di dalam rumah tinggalnya sehingga dapat 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu tanpa harus meninggalkan 

rumah mereka. 

Bagi penghuni sendiri, rumah jadi mempunyai nilai lebih karena 

selain rumah dapat memenuhi kebutuhan akan ruang untuk 

menampung aktivitas utama dan aktivitas bersama keluarga pada 

umumnya, setelah ditambahkan ruang hobi dan ruang beribadah 

penghuni dapat melakukan hal yang digemari dan dapat 

beribadah bersama-sama dirumah mereka. Hal ini tentunya 

memberikan nilai lebih bagi status sosial mereka. 

Nilai rumah secara non moneter ini mendorong penghuni 

untuk melakukan perubahan tata letak ruang di dalam  rumah 

tinggalnya sehingga rumah memiliki nilai lebih dari segi 

fungsi dan memberikan nilai pada status sosial pemilik atau 

penghuninya. 

 

- Harapan/set 
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Harapan/set merupakan salah satu dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi individu menurut Halim, D. (2005) 

bersama dengan pembelajaran/pengalaman persepsi, motivasi 

dan kebutuhan serta gaya kognitif. Harapan dalam 

melihat/kesiapan/set, yaitu ide lebih siap terhadap input-input 

indera tertentu, dimana akan berbeda seseorang dengan yang 

lainnya (Halim, D. ,2005). 

Kaitannya dengan tata letak ruang di dalam rumah tinggal, 

masing-masing penghuni mempunya harapan tersendiri mengenai 

rumah tinggal. Apabila dalam kenyataannya ruang-ruang di dalam 

rumah tinggal tidak seperti apa yang diharapkan oleh 

pemiliki/penghuni, maka akan dilakukan perubahan tata letak 

ruang menjadi seperti yang diharapkan oleh pemilik/penghuni. 

Harapan yang berbeda dari masing-masing pemilik/penghuni akan 

berdampak kepada penataan telak ruang masing-masing yang 

pastinya akan berbeda. 

Sebanyak 61,7% setuju dan sangat bahwa tata letak ruang rumah 

tinggal mereka pada saat ini sudah sesuai dengan harapan. 

Sedangkan 20,2 % tidak setuju dan sangat tidak setuju serta 6,1 

% memilih untuk berpendapat netral. 

Perwujudan dari harapan penghuni dalam rumah tinggalnya ada 

kaitannya juga dengan pandangan atau pendapat 

pemilik/penghuni mengenai bagaimana rumah yang seharusnya. 
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Misalnya ketika pemilik/penghuni berpendapat bahwa rumah tingal 

seharusnya dapat memberikan ruang bagi penghuni untuk dapat 

berinteraksi dengan masyarakat sekitar tanpa terganggu 

privasinya, maka tata letak ruang akan diubah menjadi seperti 

berikut ini : 

 

Gambar 5.48 Perubahan tata letak ruang didorong oleh 
harapan untuk dapat berinteraksi dengan masayarakat 

sekitar. 
Sumber : Analisa penulis,2015 

 

Perubahan tata letak ruang pada rumah tinggal responden D18.1 

di atas, dapat dilihat bahwa ruang tamu berada pada bagian 

depan rumah dan terpisah dengan ruang kelaurga atau ruang 

makan. Dapat dipahami bahwa pemilik berharap didalam rumah 

tinggalnya penghuni dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar 

tanpa terganggu privasinya. 
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Bentuk lain perubahan tata letak ruang yang didorong oleh 

harapan adalah pada peletakan kamar mandi. Pemilik/penghuni 

yang tidak mengharapkan tamu dapat melihat pemilik/penghuni 

masuk/keluar kamar mandi akan memindahkan letak kamar 

mandinya ke bagian belakang rumah yang tidak terlihat dari ruang 

tamu atau merubah arah pintunya seperti pada beberapa contoh 

berikut ini : 

 

 

Gambar 5.48 Perubahan tata letak ruang didorong oleh 
harapan mengenai letak kamar mandi. 

Sumber : Analisa penulis,2015 



228 

 

 

Menurut uraian diatas, dapat dilihat harapan pemilik/penghuni 

mengenai rumah tinggalnya mempengaruhi tata letak ruang di 

dalam rumah tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari. 
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6) Fungsi ekonomi rumah 

Rumah sebagai bagian yang utuh dari pemukiman bukanlah hasil 

fisik sekali jadi melainkan merupakan suatu proses yang terus 

berkembang dan terkait dengan mobilitas sosial ekonomi 

penghuninya dalam waktu tertentu, yang menurut Turner (1972) 

dalam Tafikurrahman  et al (2010) halaman 5  dilandasi oleh nilai 

rumah, fungsi ekonomi rumah dan wewenang  atas rumah. 

Fungsi ekonomi rumah lebih menitik beratkan pada pemanfaatan 

sumber daya yang tersedia atau suatu cara penggunaan yang 

efisien. 

Sebanyak 56 responden atau 56,6% setuju dan sangat setuju bahwa 

perubahan tata letak ruang di dalam rumah tinggal membuat rumah 

lebih efisien secara ekonomis/memberikan kontribusi ekonomi 

lainnya  untuk ditinggali. Sedangkan 43,4 % tidak dan sangat tidak 

setuju  serta memilih untuk berpendapat netral mengenai hal 

tersebut. 

Pada perubahan tata letak ruang di Perumnas Bumi Tlogosari, fungsi 

ekonomi yang lebih dominan adalah rumah dapat memberikan 

kontribusi secara ekonomi untuk ditinggali dalam hal ini dorongan 

untuk dapat memperoleh penghasilan tambahan dari rumah tinggal. 

Perwujudannya adalah dengan menambah jumlah ruangan tertentu 



230 

 

 

untuk keperluan usaha atau merubah fungsi ruangan tertentu untuk 

tempat usaha. 

Perubahan berupa penambahan ruangan tertentu untuk keperluan 

usaha dapat dilihat pada responden-responden berikut ini : 

 

Gambar 5.49 Perbandingan denah semula dengan denah 
eksisting, perubahan yang didorong oleh fungsi ekonomi. 

Sumber : Analisa penulis,2015 

 

Sangat terlihat pada denah di atas bahwa pemilik menambahkan 

banyak sekali kamar tidur pada rumah tinggalnya yang kemudian 

disewakan sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan 

kepada pemilik rumah. Lokasi rumah yang dekat dengan USM juga 
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mendukung untuk difungsikannya kamar-kamar tersebut sebagai 

kamar kos. 

 

Gambar 5.50 Perbandingan denah semula dengan denah 
eksisting, perubahan yang didorong oleh fungsi ekonomi. 

Sumber : Analisa penulis,2015 

Pada rumah tinggal responden D54.3, pemilik/penghuni 

menambahkan studio, ruang tunggu, counter dan mengfungsikan 

seluruh halaman depannya sebagai area parker konsumen studio. 

Penambahan ruang ini ditujukan untuk keperluan usaha dalam 

bidang agensi bakat menyanyi dan tempat kursus menyanyi. Ruang-

ruang utama yang diperuntukan aktivitas rumah tangga dipindah ke 

lantai 2.  

Perubahan lainnya yang banyak muncul adalah perubahan fungsi 

ruang menjadi warung. 
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Gambar 5.51 Perubahan fungsi ruang di dalam rumah tinggal 
untuk tempat berjualan. 

Sumber : Analisa penulis,2015 

Berdasarkan contoh-contoh diatas jelas terlihat bagaimana faktor 

ekonomi mendorong pemilik/penghuni merubah tata letak 

rumah tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari baik berupa 

penambahan ruang-ruang untuk usaha atau merubah fungsi 

ruang menjadi tempat untuk berjualan. 
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7) Kebutuhan 

Pembelajaran/pengalaman persepsi, harapan/set, motivasi, 

kebutuhan, dan  gaya kognitif merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi individu menurut Halim, D.  (2005) 

Setiap orang akan memilih sendiri input yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Dalam hal perubahan rumah tinggal, penghuni akan 

merubah rumah tinggalnya sesuai dengan apa yang menjadi 

kebutuhannya. Perbedaan kebutuhan dapat dilihat dari perbandingan 

denah rumah tinggal responden berikut ini : 

 
Gambar 5.52 Perbandingan denah semula dengan denah 

eksisting, perubahan yang didorong oleh kebutuhan akan ruang 
display untuk aktivitas berdagang. 

Sumber : Analisa penulis,2015 
 

Perubahan yang terjadi pada denah di atas adalah eliminasi dinding 

pembatas anatara kamar tidur dan ruang tamu sehingga membuat 
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ruang tamu lebih luas sehingga dapat difungsikan juga sebagai area 

display komoditi yang diperdagangkan oleh pemilik rumah. Meskipun 

kamar tidur adalah adalah satu ruangan yang mendukung aktivitas 

utama akan tetapi karena jumlah penghuni yang tidak sebanyak 

sebelumnya dikarenakan dua dari ketiga anak pemilik rumah sudah 

berkeluarga dan memiliki rumah sendiri maka kamar tidur dalam 

jumlah yang banyak sudah tidak menjadi kebutuhan penghuni 

rumah. 

Perubahan lainnya yang didorong oleh kebutuhan adalah berikut ini : 

 

Gambar 5.53 Perbandingan denah semula dengan denah 
eksisting, perubahan yang didorong oleh kebutuhan keamanan 

Sumber : Analisa penulis,2015 
 
Perubahan yang terjadi pada denah diatas lebih merujuk kepada 

kebutuhan akan kemanan. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya 

penambahan ruang pada bagian samping rumah. Ruang baru pada 
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samping rumah tidak memiliki fungsi khusus. Pemilik juga tidak 

menambahkan kamar tidur atau ruangan lainya karena pemilik 

memang tidak membutuhkan ruangan lagi untuk dapat menampung 

aktivitas yang dilakukannya. 

Selain kebutuhan akan fungsi ekonomi dan kemanan, dalam banyak 

fenomena yang terjadi adalah perubahan tata letak ruang karena 

kebutuhan akan ruang baru. 

 
Gambar 5.54 Perbandingan denah semula dengan denah 

eksisting, perubahan yang didorong oleh kebutuhan akan ruang 
Sumber : Analisa penulis,2015 
 

Padac rumah tinggal responden D27.10, pemilik menambahkan 2 

kamar tidur karena mereka memiliki 2 anak lali-laki dan perempuan 

sehingga ketika beranjak dewasa tidak sewajarnya tetap tidur dalam 

1 kamar tidur. Pemilik juga merubah bagian depan rumah tinggalnya 
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dengan memperluas carport agar dapat menampung kedua mobil 

miliknya. 

Dari berbagai deskripsi diatas jelas terlihat bagaimana kebutuhan 

akan mendorong perubahan tata letak ruang di dalam rumah 

tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari. 
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5.7.2. Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya perubahan 

tata letak ruang di dalam rumah tinggal. 

 

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya perubahan tata 

letak ruang di dalam rumah tinggal adalah faktor-faktor yang berasal 

dari luar kondisi rumah tinggal yang dihuni. Dari hasil uji SPSS dengan 

metode analisa faktor telah ditemukan 4 faktor eksternal yang 

mempengaruhi terjadinya perubahan tata letak ruang di dalam rumah 

tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari. Kekempat faktor tersebut lebih 

merujuk kepada pandangan atau pemahaman penghuni mengenai 

fungsi rumah tinggal. Ke empat pegertian fungsi rumah tinggal tersebut 

adalah : 

1) Rumah yang dapat melindungi secara psikologis  memberikan 

rasa aman tetapi tidak membatasi peluang berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan lingkungan 

2) Rumah yang dapat melindungi secara fisik sebagai tempat 

melakukan kegiatan ritual/rutin dan dapat menjamin hak-hak 

pribadi penghuni 

3) Rumah sebagai tempat bagi sebuah keluarga untuk berkembang 

dan menjalankan kegiatan dasar dengan tetap memperhatikan 

privasi 
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4) Rumah sebagai tempat pemenuhan kebutuhan fisik dasar dan 

proses sosialisasi penghuninya 

Berikut adalah pemaknaan dari masing-masing pengertian akan fungsi 

rumah tinggal  tersebut diatas. 

1) Rumah yang dapat melindungi secara psikologis  

memberikan rasa aman tetapi tidak membatasi peluang 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan 

Fungsi rumah yang lebih menitik beratkan kepada fungsi psikologis 

ini sejalan dengan apa yang diutarakan Budihardjo, E. (1994) dimana  

pada tingkatan safety needs rumah harus bisa : menciptakan rasa 

aman dan masih menurut Budiharjo, E.  (1994) seharusnya dapat 

memberikan peluang untuk interaksi dan aktivitas komunikasi yang 

akrab dengan lingkungan sekitar (teman, tetangga dan keluarga). 

Menciptakan rasa aman 

Rumah diharapkan dapat memberikan rasa aman secara psikologis. 

Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan dasar kedua 

setelah kebutuhan fisik dasar. Kebutuhan akan rasa aman biasanya 

terpuaskan pada orang dengan kondisi sehat dan normal. Apabila 

seseorang merasa aman maka akan cenderung santai dan tanpa 

kecemasan yang berlebihan. 

Rumah yang aman secara psikologis adalah rumah yang dapat 

memberikan jaminan bahwa tidak akan ada kekhawatiran atau 

kecemasan berlebihan pada saat menempatinya Rasa khawatir 
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dapat dipahami sebagai perasaan tidak nyaman akan kesulitan hidup 

yang sedang dialami atau yang dibayangkan akan terjadi nanti. 

Menurut Borkovec (1983) dalam Goleman, D.  (200) rasa khawatir 

juga meruoakan perwujudan dari keinginan diri untuk mencari jalan 

keluar dari sebuah masalah yang tidakjelas dan sulit dicarai jalan 

keluarnya. 

81,8 % responden setuju dan sangat setuju bahwa rumah tinggal  

mereka harus memberikan rasa aman. 

Apabila melihat kepada kondisi di Perumnas Bumi Tlogosari, salah 

satu rasa aman secara psikologis meliputi rasa aman terhadap 

pencuri atau penyusup pada rumah-rumah tipe besar. Lingkungan 

rumah-rumah dengan tipe besar biasanya berada di tepi jalan-jalan 

utama dimana seringkali minim interaksi dengan tetangga dan 

cenderung sepi sepanjang hari atau ramai hanya pada jam-jam 

tertentu. 

 

Gambar 5.55 Perbandingan denah semula dengan denah 
eksisting, perubahan karena pertimbangan keamanan 

Sumber : Analisa penulis,2015 
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Dari kedua denah rumah tinggal diatas dapat dilihat jelas bahwa 

penghuni membuat tambahan pembatas dinding di samping rumah 

dan tidak difungsikan untuk wadah aktivitas utama  dan pada 

responden D45.3 ruang baru tersebut tidak memiliki fungsi khusus.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa penghuni memiliki harapan bahwa 

tempat tinggalnya akan memberikan rasa aman dari orang asing 

maupun penyusup atau pencuri baik ketika penghuni berada di 

rumah atau tidak sedang berada di rumah, misalnya bekerja. 

Bentuk rasa aman lainnya adalah rasa aman dari gangguan cuaca, 

rasa aman melakukan aktivitas pribadi ataupun bersama keluarga di 

dalam rumah tinggalnya. Hal ini diwujudkan penghuni rumah tinggal 

di Perumnas Bumi Tlogosari dengan menaungi hampir segala 

aktivitasnya dengan sebuah ruang, atau minimal ruang dengan 

penutup lantai dan atap. 

Pendapat bahwa rumah tinggal seharusnya memberikan rasa 

aman menarik penghuni untuk merubaha tata letak ruang di 

dalam rumah tinggalnya di Perumnas Bumi Tlogosari. 

 

Tempat menyimpan harta milik 

Rumah, selain menjadi wadah bagi penghuninya untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari, juga merupakan tempat untuk menyimpan harta 

milik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia harta milik memiliki 

arti barang-barang yang menjadi milik atau kepunyaan orang atau 
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badan. Sedangkan menurut etimologi harta merupakan sesuatu yang 

dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak 

seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun yang tidak 

tampak yaitu manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal 

atau rumah. Harta juga tidak hanya meliputi hal-hal yang memiliki 

nilai ekonomi akan tetapi hal-hal yang penting bagi kelangsungan 

hidup sehari-hari pun termasuk kedalam salah satu harta milik. 

Penghuni rumah tiinggal di Perumnas Bumi Tlogosari berpandangan 

bahwa rumah harus dapat dipergunakan untuk menyimpan harta 

miliknya dengan baik, aman dari pencuri, dan terlindung dari 

kerusakan karena alam. Hal ini dapat dilihat pada dokumentasi 

berikut ini : 
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Gambar 5.56 Penambahan ruang untuk parkir kendaraan yang 
didorong oleh kebutuhan keamanan dari cuaca 

Sumber : Analisa penulis,2015 
 

Semua responden yang memiliki kendaraan menambahkan ruang, 

minimal memiliki atap, atau memfungsikan sebagian dari ruangan 

lain untuk memarkir kendaraan yang dimilikinya. Dari hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pemilik ingin melindungi kendaraan 

(salah satu harta milik) dari kerusakan karena cuaca dengan 

menyediakan ruangan tersendiri atau memfungsikan ruangan 

tertentu untuk menaunginya. 

Sebanyak 667 % responden setuju dan sangat setujua akan 

pendapat bahwa rumah tinggal mereka pada saat ini telah dapat 

Cukup jelas terlihat bahwa pandangan bahwa rumah merupakan 

tempat untuk menyimpan harta milik mendorong penghuni 

untuk merubah tata letak ruang di dalam rumah tinggalnya di 

Perumnas Bumi Tlogosari dengan menambahkan carport atau 

memfungsikan sebagian dari ruang tamu untuk memarkir 

kendaraannya. 

 

Peluang berinteraksi dengan lingkungan 
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Setiap individu membutuhkan adanya interaksi dengan lingkungan, 

karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tetap 

membutuhkan manusia lainnya. Dalam kaitanya dengan rumah 

tinggal dan tata letak ruang di dalamnya, interaksi dengan 

lingkungan difasilitasi oleh ruang tamu dan dalam beberapa kasus, 

teras. Semua rumah responden memiliki ruang yang difungsikan 

untuk berinteraksi dengan lingkungan, yaitu menerima tamu. Ruang 

untuk berinteraksi dengan lingkungan bahkan menjadi prioritas 

utama dari segi letaknya. Ruang tamu  selalu berada di area depan 

kapling rumah, karena memberikan kemudahan pencapaian bagi 

tetangga atau tamu untuk dapat beraktivitas di dalamnya. 
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Gambar 5.57 Perbandingan denah semula dengan denah 
eksisting,mempertahankan adanya ruang tamu pada Tipe D21 

(atas) dan Tipe D 45 (bawah) 
Sumber : Analisa penulis,2015 
Penataan letak ruang tamu seperti denah-denah di atas jelas 

menunjukan bahwa penghuni menginginkan adanya peluang untuk 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya yang difasilitasi oleh 

ruang tamu yang terletak oada bagian depan rumah tinggal. Pada 

Tipe D 21, pada denah mula-mula tidak terdapat ruang tamu,oleh 

pemilik ruang serbagunadifungsikan menjadi ruang tamu dan 

menambahkan ruang-ruang dan mengkhususkan ruang tamu untuk 
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menerima tamu. Hal yang sama pun banyak terjadi pada tipe D 15 

dan D 18. Sedangkan pada Tipe-tipe dimana ruang tamu telah 

tersedia, mulai dari tipe D27, pemilik tetap mempertahankan adanya 

ruang tamu meskipun pemilik melakukan perubahan tata letak ruang 

di dalam rumah tinggalnya, dalam beberapa kasus,ruang tamu 

diperluas dengan mengeliminasi salah satu dinding pembatas atau 

memindahkannya. 

Sebanyak 77,8% responden setuju dan sangat setuju bahwa rumah 

tinggal mereka pada saat ini mereka dapat 

berinteraksi/berkomunikasi dengan lingkungan sekitas dengan baik. 

Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat 

bahwa rumah tinggal harus mampu memberikan perluang untuk 

interaksi dan komunikasi dengan lingkungan menarik penghuni 

untuk merubah tata letak ruang di dalam rumah tinggalnya di 

Perumnas bumi Tlogosari baik dalam bentuk memisahkan ruang 

tamu dari ruang lain ketika sebelumnya tidak tersedia, atau 

menambah luas ruang tamu apabila sudah terdapat ruang tamu. 

 

2) Rumah yang dapat melindungi secara fisik sebagai tempat 

melakukan kegiatan ritual/rutin dan dapat menjamin hak-hak 

pribadi penghuni 

Fungsi rumah yang kedua dalam penelitian ini lebih menitik beratkan 

kepada fungsi fisik dimana rumah diharapkan memberikan 
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perlindungan terhadap gangguan alam (Budihardjo, 1994:57) dan 

pada tingkatan safety needs rumah harus bisa menjamin hak pribadi 

Budihardjo (1994:57). 

 

Melindungi dari gangguan alam dan binatang 

Selain dapat memberikan rasa aman secara psikologis, rumah juga 

diharapkan dapat memberikan rasa aman secara fisik. Rasa aman 

secara fisik dapat diartikan tidak ada kekhawatiran akan terpapar 

sinar matahari, angin  dan hujan serta tidak diserang oleh binatang. 

Implementasi pada tata letak ruang di Perumnas Bumi Tlogosari 

adalah kecenderungan untuk memfasilitasi segala kegiatan penghuni 

denan sebuah ruang. Sebagian besar dari rumah-rumah di 

Perumnas Bumi Tlogosari memanfaatkan lahan secara optimal dan 

bahkan ada yang tidak memiliki ruang terbuka sama sekali. 
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Gambar 5.58 Denah-denah perubahan tanpa adanya ruang 

terbuka di dalam rumah tinggal pada Tipe 21 (atas) dan Tipe 27 
(bawah) 

Sumber : Analisa penulis,2015 
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Melihat kepada gambaran tata letak ruang di atas dapat dikatakan 

bahwa penghuni cenderung mewujudkan rasa aman terhadap 

gangguan alam/cuaca dengan memfasilitasi segala aktivitas yang 

ada dengan ruangan. 

 

Tempat melakukan kegiatan ritual 

Rumah bagi penghuni di Perumnas Bumi Tlogosari merupakan 

tempat untuk melakukan kegiatan ritual atau kegiatan yang menjadi 

sebuah kebiasaan sehari-hari. Hal-hal yang menjadi kagiatan ritual 

atau rutin sehari-hari tentunya akan berbeda untuk masing-masing 

keluarga.  

Secara umum rumah tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari akan 

memiliki ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, kamar tidur, 

kamar mandi dan dapur. Akan tetapi masing-masingrumah tinggal 

dengan tata letakruang yang berbeda dapat dilihat bagaimana 

penghuni melakukan kegiatan ritual atau rutin sehari-harinya. 

Sebanyak 80,8 % responden setuju bahwa rumah tinggal mereka 

pada saat ini sudah dapat memfasikitasi kegiatan ritual atau kegiatan 

rutin mereka dengan baik. 

Perbedaan kebiasaan atau kegiatan ritual akan dapat dilihat pada 

perbedaan tata letak ruang masing-masing rumah tinggal. 
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          D27.5      D21.15              D27.1      D27.7 
 

Gambar 5.59 Perbandingan denah perubahan dimana terdapat 
perbedaan jumlah ruang kamar mandi 

Sumber : Analisa penulis,2015 
 

Perbedaan kebiasaan yang terilihat pada gambar di atas adalah 

ruang untuk aktivitas MCK. Pada responden D27.5 dan D21.15 

dapat dilihat bahwa aktivitas mandi dan buang air besar difasilitasi 

oleh ruang yang berbeda, berbeda dengan responden D27.1 dan 

D27.7 aktivitas mandi dan buang air besar dilakukan pada 1 ruang  

yang sama. Hal ini menunjukan bahwa masing-masing penghuni 

akan memiliki kebiasaan / ritual yang berbeda, dan hal tersebut akan 

membuat penghuni merubah tata telat rumah tingganya 

menyesuaikan dengan kebiasaan/ritual masing-masing. 
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D21.15             D21.13                       D27.10      

 
Gambar 5.60 Perbandingan denah perubahan, hubungan antara 

ruang TV dan ruang makan. 
Sumber : Analisa penulis,2015 

 

Perbedaan kebiasaan lainnya yang dapat dilihat pada tata letak 

ruang adalah perbedaan kebiasaan makan. Pada responden D21.15 

ruang makan dan ruang keluarga menjadi satu hanya saja kedua 

kegiatan tersebut memanfaatkan sudut yang berbeda sehingga pada 

saat makan  penghuni dapat juga menonton televisi. 

Lain halnya dengan responden D21.13 dan D27.10 ruang makan 

dan ruang TV dipisahkan oleh pembatas ruangan berupa dinding, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa penghuni pada kedua rumah 

tinggal tersebut tidak terbiasa makan sambal menonton televisi 

Dari beberapa contoh di atas jelaslah nampak bahwa penghuni 

menganggap bahwa rumah tinggal adalah tempat dimana 

mereka dapat melakukan kegiatan ritual atau kebiasaan sehari-

hari dan akan menarik penghuni untuk merubah tata letak ruang 
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rumah tinggalnya dengan tata letak ruang yang sesuai dengan 

ritual atau kebiasaannya.  

 

Menjamin hak pribadi 

Meskipun manusia adalah makhluk sosial namun dalam beberapa 

hal manusia juga memerlukan sebuah ruang untuk melakukan 

aktivitasnya sendiri. Hak pribadi dekat pengertiannya dengan hak 

asasi yaitu hak yang dimiliki oleh setiap manusia, yang telah ada 

sejak lahir dan tidak dapat diganti atau diganggu gugat oleh 

siapapun. 

Hak pribadi manusia diantaranya meliputi kebebasan untuk 

berpindah tempat, kebebasan untuk menyampaikan 

pendapat/mengekspresikan diri. 

Penghuni rumah tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari pun 

menginginkan adanya jaminan terhadap hak pribadi mereka di dalam 

rumah tinggalnya. Berdasarkan rekapitulasi jawaban kuesioner 

hanya sebanyak 57,4 % responden yang setuju dan sangat setuju 

bahwa hak pribadi mereka telah terpenuhi pada rumah tinggalnya 

pada saat ini. Hal ini dikarenakan rumah-rumah tinggal di Perumnas 

Bumi Tlogosari merupakan rumah deret yang berbagi tembok 

pembatas satu sama lain dimana dalam intensitas tertentu bunyi 

atau suara masih dapat terdengar oleh penghuni rumah 

disebelahnya 
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3) Rumah sebagai tempat bagi sebuah keluarga untuk 

berkembang dan menjalankan kegiatan dasar dengan tetap 

memperhatikan privasi 

Fungsi rumah selanjutnya sesuai dengan pernyataan Rapoport, A. 

(1969) dalam  Sugini (1999) halaman 75 yang mengidentifikasikan 

aspek budaya yang dapat tercermin dalam sebuah desain rumah 

tinggal dua diantaranya yaitu cara menjalankan aktivitas dasar dan, 

sikap terhadap privasi. 

Cara menjalankan kegiatan dasar 

Setiap manusia pasti memiliki cara tersendiri dalam melakukan 

kegiatan dasar. Perbedaan cara melakukan kegiatan dasar akan 

menarik masing-masing penghuni msaing-masing rumah tinggal 

untuk menata ruang-ruang di dalam rumah tinggalnya sesuai dengan 

cara masing-masing melakukan kegiatan dasar. 

Contoh jelas dapat terlihat dari denah-denah berikut : 

   
             D27.5      D21.15              D27.1      D27.7 
 

Gambar 5.62 Perbandingan denah perubahan dimana terdapat 
perbedaan jumlah ruang kamar mandi 
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Sumber : Analisa penulis,2015 
 
Pada responden D27.5 san D21.5 terlihat menggunakan 2 buah 

kamar mandi, dimana salah satu berfungsi sebagai jamban. Hal ini 

berbeda dengan responden D27.1 dan D27.7. Terdapat cara yang 

berbeda dalam melakukan kegiatan dasar mandi dan buang air pada  

kedua responden diatas. Pada responden D27.5 dan D21.5 

penghuni melakukan aktivitas mandi dan buang air pada ruang yang 

berbeda sedangkan pada responden D27.1 dan D27.7 mandi dan 

buang air dilakukan dalam ruang yang sama. 

 

Struktur keluarga 

Fungsi rumah menurut Wiranto (1997) dalam Kartikasari, R. (2012) 

halaman 28 dipahami sebagai : tempat tinggal yaitu tempat membina 

keluarga. Menurut Newmark, N. L dan Thompson, P. J.  (1977) 

dalam Suprapto, TD (1996) halaman 36 keluarga merupakan sebuah 

satuan sosial yang terkecil, merupakan unit pertalian, kelompok 

personalitas yang yang saling tergantung, dimana mempunyai tujuan 

dan tema umum, mempunyai kekompakan sepanjang waktu. Salah 

satu dari bentuk perkembangan keluarga adalah penambahan 

jumlah anggota keluarga dan perbedaan struktur keluarga. 

Tahap perkembangan keluarga menurut Menurut Newmark, N. L dan 

Thompson, P. J.  (1977) dalam Suprapto, TD (1996) halaman 37 

adalah : the founding stage/newlywed (keluarga muda yang baru 
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menikah dan belum memiliki anak), the expanding stage (keluarga 

yang telah memiliki anak) dan the contracting stage (keluarga 

dengan anak-anak yang telah dewasa dan sudah berkeluarga). 

Sedangkan untuk struktur keluarga terdapat dua macam yaitu 

keluarga inti/nuclear family dan keluarga berkembang/extended 

family. Keluarga inti/nuclear family terdiri dari kepala keluarga, istri 

dan anak-anak, sedangkan keluarga berkembang terdiri dari 

keluarga inti ditambah anggota-anggota lain yang memiliki hubungan 

kekerabatan. Kedua jenis struktur keluarga tersebut ada di 

Perumnas Bumi Tlogosari. 

Rata-rata rumah tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari dihuni oleh 

keluarga inti pada tahap expanding stage dan contracting stage serta 

keluarga berkembang/extended family. 

 
Gambar 5.63 Denah perubahan dimana penghuni merupakan 

keluarga pada tahapan expanding stage dengan 1 anak 
Sumber : Analisa penulis,2015 
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Pada rumah tinggal responden D45.3, rumah dihuni oleh pasangan 

suami istri dan 1 anaknya. Ruamh yang ditempati pada awalnya 

merupakan tipe 45 dengan 2 kamar tidur sehingga tidak terdapat 

perubahan yang berarti karena ruang-ruang yang ada sudah dapat 

memenuhi kebutuhan akan kamar tidur bagi masing-masing 

penghuninya. 

 

Gambar 5.64 Denah perubahan dimana penghuni merupakan 
keluarga pada tahapan expanding stage dengan 3 anak 

Sumber : Analisa penulis,2015 
Pada rumah tinggal responden D27.15, rumah dihuni oleh pasangan 

suami istri dan 3 anaknya. Rumah yang ditempati pada awalnya 

merupakan tipe 21, tanpa kamar tidur sehingga pemilik merubah tata 

letak ruang di dalam rumah tinggalnya dengan menambahkan 4 

kamar tidur secara bertahap memenuhi kebutuhan akan kamar tidur 



256 

 

 

bagi masing-masing penghuninya. Pada tahap pertama, hanya 

ditambahkan 2 kamar tidur dengan anggapan bahwa 2 anak yang 

tertua masih kanak-kanak dan dapat berbagi kamar tidur karena 

keduanya dalah laki-laki, sedangkan anak bungsu yang masih balita 

tidur bersama dengan orang tuannya. Ketika anak-anak beranjak 

dewasa, maka dilakukanlah perubahan lagi dengan menambahkan 

dua kamar tidur di lantai 2 untuk masing-masing anak laki-laki tertua 

Kamar tidur yang dahulu ditempati oleh  kedua anak laki-laki tertua 

tersebut kini ditempati olah anak bungsu yang adalah perempuan. 

 

Gambar 5.65 Denah perubahan dimana penghuni merupakan 
contracting stage, dengan salah satu anak sudah berkeluarga 

Sumber : Analisa penulis,2015 
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Pada rumah tinggal responden D21.12 rumah dikembangkan seolah-

olah menjadi 2 rumah yang terpisah karena memiliki ruang tamu, 

kamar mandi dan dapur yang terpisah. 

Berdasarkan contoh-contoh denah di atas jelas terihat bahwa 

struktur keluarga merupakan faktor penarik bagi seseorang untuk 

merubah rumah tinggalnya disaat ruang-ruang yang ada dirasa tidak 

lagi mencukupi untuk menampung aktivitas-aktivias masing-masing 

anggota keluarga.  

 

Sikap terhadap privasi 

Rapoport, A. dalam Halim, D. (2005) memberikan pengertian privasi 

sebagai kemampuan untuk mengendalikan interaksi, untuk 

mempunyai pilihan, dan untuk mendapatkan interaksi yang 

diinginkan. Wetsin dalam Halim, D. (2005) mengemukakan 4 jenis 

privasi yaitu : 

- solitude, keadaan bebas dari orang lain; 

- intimacy, keadaan bersama dengan orang lain tapi bebas dari 

dunia luar; 

- anonymity, keadaan tidak dikenali bahkan dalam keramaian; 

reserve,keadaan dimana seseorang membuat batasan 

psikologis untuk mengendalikan gangguan yang tidak 

diinginkan. 
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Altman dalam Halim, D. (2005) mendefinisikan privasi sebagai 

control seleksi manusia untuk mengakses kepentingan diri sendiri 

dan kepentingan kelompok dimana definisi tersebut mempunyai dua 

unsur penting yaitu privasi sebagai kemampua untuk memisahkan 

diri dari orang lain dan adanya ukuran-ukuran fisik ruang untuk 

mendapatkan privasi. 

Ruang-ruang dalam rumah tinggal tentunya akan memiliki prioritas 

privasi yang berbeda tergantung kepada aktivitasnya. 

 

Gambar 5.66 Tiga kelompok ruang di dalam rumah tinggal 
Sumber : Membangun, Membentuk, Menghuni, Heinz Frick dan 
Petra Widmer, hal.26. 
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Ruang-ruang yang termasuk kedalam bagian untuk beristirahat 

memerlukan visual barier maupun auditory barrier karena tentunya 

penghuni tidak ingin aktivitas yang dilakukan di dalam ruang-ruang 

tersebut dapat di dengar dan dilihat oleh orang lain. 

Kebutuhan akan privasi akan berbeda dengan ruang-ruang pada 

bagian untuk bersama, pembatas ruang di dalam rumah tinggal atau 

barier tidak terlalu diperlukan karena ruang-ruang tersebut 

merupakan tempat untuk berinteraksi antar penghuni dalam hal ini 

anggota keluarga dimana masing-masing akan berharap untuk dapat 

melihat atau mendengar satu sama lain. 

      

 

Gambar 5.67 Perubahan pada tipe D.15, D.18 dan D.21 
Sumber : Survey,2015 
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Pada rumah tinggal di Perumnas Bumi Tlogosari, terdapat tipe-tipe 

yang pada mulanya hanya memiliki 1 ruang serba guna. Dalam 

pegembangannya, hampir semua rumah akan menambahkan kamar 

tidur karena aktivitas beristirahat membutuhkan tingkat privasi yang 

lebih sehingga sikap terhadap privasi tersebut menarik penghuni 

untuk merubah rumah tinggalnya. 

4) Rumah sebagai tempat pemenuhan kebutuhan fisik dasar 

dan proses sosialisasi penghuninya 

Dalam pengertian akan fungsi rumah ini, rumah diharapkan dapat 

berfungsi sebagai tempat istirahat, tidur dan pemenuhan fungsi 

badan (Budihardjo,E. 1994) dan juga sebagai wadah terjadinya 

proses sosial seperti yang dinyatakan Rapoport, A. (1969) dalam  

Sugini (1999) halaman 75 salah satu dari lima aspek budaya yang 

dapat tercermin dalam sebuah desain rumah tinggal yaitu proses 

sosial. 

 

Wadah/tempat tidur dan pemenuhan fungsi dasar 

Rumah-rumah tinggal yang ada di Perumnas Bumi Tlogosari pada 

mulanya dibangun hanya untuk memenuhi aktivitas utama saja yaitu 

untuk beristirahat, makan dan mandi. Pada mulanya rumah tipe 15, 18 

dan  21 hanya mempunyai 1 ruang bersama saja dimana hal ini kurang 

dapat memenuhi perlunya wadah/tempat untuk beristirahat, karena itu 
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hampir semua rumah pada tipe tersebut menambahkan kamar tidur 

sebagai salah satu ruangan di dalam rumah tinggalnya. Kamar mandi 

dan dapur merupakan bagian yang selalu ada dan dipertahankan 

selama terjadinya proses perubahan tata letak ruang, karena kedua 

ruang tersebut memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar manusia. 

   

 

Gambar 5.68 Perubahan pada Tipe D.27, D.36 dan D.54 
Sumber : Survey,2015 
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Dari beberapa contoh denah responden di atas maka dapat dikatakan 

bahwa pandangan bahwa rumah merupakan wadah/tempat tidur dan 

pemenuhan fungsi dasar. 

 

Proses Sosial 

Proses sosial merupakan cara-cara berhubungan antar dua individu 

maupun antar kelompok individu.  Bentuk umum dari proses sosial 

adalah interaksi sosial dimana interaksi sosial merupakan syarat-

syarat utama terjadiya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial dapat 

terjadi apabila ada kontak sosial dan adanya komunikasi. 

Rumah tinggal bukanlah hanya sekedar sebuah bentuk fisik akan 

tetapi mencakup keseluruhan kehidupan penghuninya salah satunya 

adalah proses sosial penghuni. Untuk memungkinkan terjadinya 

proses sosial di dalam rumah tinggal maka di dalam rumah tinggal 

harus terjadi kontak dan komunikasi antar penghuninya dimana 

akivitas interaksi tersebut di fasilitasi atau diwadahi oleh sebuah 

ruangan yaitu ruang bersama. Untuk proses sosial antar sesama 

penghuni rumah itu sendiri diperlukan ruang-ruang seperti ruang 

keluarga/ruang duduk, ruang makan atau ruang-ruang lain yang 

dapat dipakai secara bersama-sama dalam satu waktu. 
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Gambar 5.69 Adanya ruang keluarga dan ruang tamu sebagai 
wadah proses sosial 

Sumber : Survey,2015 
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Sebanyak 37,114 % faktor pendorong  lainnya dan 39,976 % 

faktor penarik lainnya berasal diluar faktor-faktor di dalam 

penelitian ini. 

Faktor-faktor tersebut diasumsikan merupakan faktor-faktor lain 

yang berkaitan dengan rumah tinggal dan perumahan massal 

serta faktor-faktor lain diluar ranah arsitektur yang 

dikemukakann pada Bab II, diantaranya: 

- Faktor ketentuan hukum tentang perumahan dan 

kempemillikannya. Aturan hukum tentang kepemilikan 

yang salah satunya adalah syarat kepemilikan masing-

masing tipe rumah diasumsikan dapat mempengaruhi 

kemampuan pemilik membangun/merubah rumah 

tinggalnya. 

- Faktor sosiologi yaitu perubahan gaya hidup masyarakat 

karena adanya pertambahan jumlah penuduk dan 

urbanisasi yang sering diartikan modernisasi. Adanya 

perubahan gaya hidup tersebut diasumsikan dapat  

- mempengaruhi pemilik untuk merubah rumah 

tinggalnya. Selain itu tingkat penghasilan pemilik yang 

tidak sesuai dengan peruntukan rumah sederhana 

membuat pemilik memiliki kapabilitas lebih dalam merubah 

bentuk asli rumah tinggalnya. 
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- Faktor psikologis yaitu adanya pengaturan ruang di dalam 

rumah sederhana yang kurang dapat memenuhi kebutuhan 

pemilik/penghuni . Dapat diasumsikan bahwa nilai-nilai 

yang dianut penghuni, kebiasaan dan kepribadian 

penguhuni menjadi faktor penyebab terjadinya 

perubahan dalam rumah tinggal. 

- Faktor kebijakan perumahan nasional yang meliputi 

kebijakan umum dan kebijakan khusus  dimana didalamnya 

diatur penyelengaraan perumahan massal dari berbagai 

unsur diantaranya pemilihan bahan bangunan, standar 

ruang yang ada dan luas kapling diasumsikan 

mempengaruhi respons penghuni terhadap rumah 

tinggalnya, dimana salah satunya adalah dengan 

merubah rumah tinggalnya. 

- Hal-hal lainnya yang terkait dengan 

perumahan/permukiman yaitu aspek lingkungan, tingkat 

penghasilan dan perencanaan ruang juga diasumsikan 

memiliki pengaruh  terhadap perubahan didalam rumah 

tinggal. 

 


