
BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 Kajian pustaka adalah peninjauan kembali terhadap pustaka-pustaka 

yang terkait dengan materi penelitian. Berfungsi sebagai bekal untuk 

dapat memahami konteks penelitian secara luas dan mendalam. Karena 

pada dasarnya setiap penelitian bersifat ilmiah, sehingga dengan 

melakukan tinjauan pustaka kita dapat menguatkan permasalahan 

penelitian yang kita angkat, dan mendukung dalam proses pembahasan 

pada analisa, serta dari tinjauan pustaka yang kita lakukan dapat 

digunakan sebagai background knowledge. Sehingga memperkaya 

peneliti dalam melihat fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. 

2.1  ALIH FUNGSI (MORFOLOGI) 

2.1.1.Pengertian  

 Teori morfologi ini dikaji sebagai dasar perubahan suatu 

rumah(transformasi). Menurut Schultz (1979), studi morfologi pada 

dasarnya menyangkut kualitas fiburasi dalam konteks bentuk dan batas 

ruang. Sistem figurasi ruang dapat dihubungkan melalui pola hirarki ruang 

maupun hubungan ruang yang satu dengan yang lain. Morfologi dapat 

dibedakan menurut tiga hal, yaitu morfologi bentuk, morfologi fungsi serta 

morfologi sistemik. Didalam kaitannya dengan perubahan ruang atau tata 

letak ruang rumah tinggal, morfologi bentuk lebih berperan. 
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2.1.2.  Kategori Morfologi  

 Menurut Paul Frankl (dalam Cornelis Van De Ven,1987)morfologi 

bentuk dibagi dalam empat kategori, yaitu: 

a. Bentuk ruang (spatial form), yaitu aspek perkembangan bentuk yang 

dilihat mulai dari elemen-elemen yang terpisah hingga menjadi satu 

kesatuan yang utuh atau sebaliknya. 

b. Bentuk lahiriah (corporeal form), yaitu aspek perkembangan bentuk 

yang terjadi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan lahiriah 

manusia. 

c. Bentuk visual (visual form), yaitu aspek perkembangan bentuk yang 

terjadi akibat pengamatan terhadap suatu karya baik dari satu titik 

pandang maupun dari beberapa titik pandang. 

d. Bentuk intensitas berguna (purposive intention), yaitu aspek 

perkembangan bentuk yang terjadi akibat penggabungan ruang-

ruang, aktifitas, fungsi, dan sirkulasi. 

 Kesimpulan : Morfologi dapat dibedakan menurut tiga hal, yaitu morfologi 

bentuk, morfologi fungsi serta morfologi sistemik. Didalam kaitannya 

dengan teori maka perubahan ruang atau tata letak ruang rumah tinggal, 

morfologi bentuk lebih berperan, namun pada Kampung Inggris Morfologi 

Fungsi menyebabkan perubahan tata ruang dan Morfologi Bentuk. Serta 

berdasarkan kategori morfologi penelitian ini mengarah pada Bentuk 

intensitas berguna (purposive intention). 
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2.2. TATA RUANG 

2.2.1. Ruang  

 Ruangan adalah suatu tempat tertutup dengan langit-langit yang 

berada di rumah atau bentuk bangunan lainnya. Ruangan biasanya 

memiliki pintu dan beberapa jendela yang berfungsi sebagai tempat 

masuknya cahaya, aliran udara, dan akses menuju ruangan tersebut. 

(Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm) 

  Ruangan yang berukuran besar sering disebut dengan istilah aula. 

Beberapa ruangan memiliki nama spesifik sesuai dengan tujuan 

pembuatan dan penggunaannya. Sebagai contoh, ruangan untuk 

memasak disebut dengan dapur. Perencanaan struktur, penggunaan, dan 

dekorasi interior ruangan adalah bagian dari disiplin ilmu arsitektur. 

(Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm) 

2.2.2. Tata Ruang  

 Dalam definisi menurut kamus besar Bahasa Indonesia oleh 

Badudu (1990), lebih spesifik tata ruang berarti aturan mengatur ruang, 

dan dalam pengertian lain dapat disimpulakan bahwa ruang merupakan 

sesuatu yang didalamnya manusia dapat melakukan kegiatan, sesuatu 

yang mengijinkan pergerakan dan karenanya pengertiannya tidak dapat 

dpisahkan dari pengalaman tempat. Dan tata ruang yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini meliputi ruang – ruang dengan kegiatan yang ada 

didalam rumah tinggal seperti ruang tidur, ruang tamu, ruang keluarga dan 

sebagainya. 
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 Arsitektur pada hakekatnya adalah ruang atau lingkungan dan 

manusia sebagai pusat perhatiannya. Ruang identik dengan suatu 

lingkungan bagi kegiatan dengan tanda-tanda dan simbol yang akan 

mengkomunikasikan pada orang-orang dimana mereka berada secara 

fisik dan psikologis (Heimsath,1988).  

2.2..2.1. Aspek tata ruang : 

 Penciptaan tata rauang dipengaruhi oleh aspek fisik dan non fisik. 

Aspek-aspek tersebut adalah : 

a. Aspek fisik dibentuk oleh beberapa faktor antara lain: fungsi banguan 

dimana bangunan terjadi karena adanya tuntutan fungsi. Untuk 

memenuhi kebutuhan dan kenyamanan penghuni serta ketersediaan 

bermacam bahan banguanan dan kemajuan teknologi 

menungkinakan maka terciptanya bentuk dan besaran ruang sesuai 

dengan tuntutan fungsi serta struktur dan bahan sesuai dengan 

kebutuhan penghuni. 

b. Aspek nonfisik meliputi aspek kebutuhan yang merupakan akar dari 

usaha-usaha yang dilakuakan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang berasal dari faktor-faktor ekonomis, psikologis, 

spiritual, dll. Aspek teknologi, aspek asosiasi, aspek telesis serta 

aspek estetika. 

 Aspek tata ruang merupakan aspek fisik atau teknis yang dalam 

artian yang lebih luas merupakan tampilan atau ekspresi arsitektur yang 

meliputi : pertama komposisi dan bentuk yang terdiri dari skala, proporsi, 
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irama, tekstur dari keseluruhan bangunan, kedua fungsi dan aktifitas baik 

dari banguan dan penghuninya, ketiga, struktur dan keempat adalah 

estetika dan simbol. Oleh karenanya aspek tata ruang selalu dikaitan 

denagn nilai-nilai masyarakat (the value of society) seperti ideologi, 

pandangan hidup atau kepercayaan, norma adat istiadat dll. Semangat 

tapak seperti tradisi budaya, peninggalan arsitektur serta fungsi, bentuk, 

ekonomi dan waktu. (Heimsath,1988). 

2.2.2.2. Tipe Pola Tata Letak  

 Berkaitan dengan tipe pola tata letak (tipe of lay out patterns), 

Edward T. Hall (dalam Jon Lang:1987) menjelaskan tiga hal bentuk ruang 

kaitannya dengan kemungkinan penggunaannya (fleksibilitas/adaptabilitas 

ruang), yaitu : 

a. Fixed Feature Space, merupakan ruang yang terlingkungi oleh 

elemen yang tidak mudah dipindahkan : dinding solid, lantai, pintu 

dan sebagainya. 

b. Semi Fixed-Feature Space, dibatasi oleh dinding yang dapat 

dipindah. 

c. Informal Space, hanya mencukupi untuk sepanjang sebuah 

pertukaran di antara 2 orang atau lebih. Bukan sebuah ruang yang 

ditetapkan, dan terjadi di luar kesadaran. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tata letak ruang yang adaptabel adalah tatat 

letak ruang yang menghasilkan pola perilaku yang berbeda pada waktu 

yang berbeda. Sedangkan tata letak ruang fleksibel adalah tata letak 
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ruang dengan struktur yang mudah dirubah untuk mengakomodasikan 

kebutuhan yang berbeda. 

Kesimpulan: Tata ruang berarti aturan mengatur ruang, dan dalam 

pengertian lain dapat disimpulakan bahwa ruang merupakan sesuatu yang 

didalamnya manusia dapat melakukan kegiatan, sesuatu yang 

mengijinkan pergerakan dan karenanya pengertiannya tidak dapat 

dpisahkan dari pengalaman tempat. Aspek tata ruang yang baik adalah 

sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan penghuninya, sehingga akan 

memberikana pengaruh positif pada proses bermukim seperti yang 

diharapkan oleh penghuninya. Pada Penelitian ini lebih menekankan pada 

Aspek nonfisik meliputi aspek kebutuhan yang merupakan akar dari 

usaha-usaha yang dilakuakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

yang berasal dari faktor-faktor ekonomis, psikologis, spiritual, dll.  

 

2.3. RUMAH TINGGAL 

Menurut Constantinos A. Doxiadis (1968) ada lima elemen dasar 

permukiman: 

a. Nature (alam) yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah dan 

difungsikan semaksimal mungkin, 

b. Man (manusia) baik pribadi maupun kelompok, 

c. Society (Masyarakat) bukan hanya kehidupan pribadi yang ada tapi 

juga hubungan sosial masyarakat, 
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d. Shells (rumah) atau bangunan dimana didalamnya tinggal manusia 

dengan fungsinya masing-masing, 

e. Networks (jaringan atau sarana prasarana) yaitu jaringan yang 

mendukung fungsi permukiman baik alami maupun buatan manusia 

seperti jalan lingkungan, pengadaan air bersih, listrik, drainase, dan 

lain-lain. 

Dalam membicarakan alam pada saat permukiman akan dibangun, 

bukan kondisi pada suatu saat dimasa lampau. Karena seiring berjalannya 

waktu, alampun mengalami perubahan. Kondisi alam pada waktu manusia 

pada jaman purba dengan kondisi sekarang sangatlah berbeda. Untuk 

mencapai tujuan permukiman yang ideal sangatlah dipengaruhi oleh 

kelima elemen dasar tersebut. Yaitu kombinasi antara alam, manusia, 

bangunan, masyarakat dan sarana prasarana. 

2.3.1. Pengertian Rumah Tinggal  

 Menurut masyarakat jawa, bangunan rumah menjadi simbol 

prestasi tau status yang mempunyai kewibawaan. Rumah masyarakat 

jawa umumnya dirancang sederhana sekali. Namun konsep ramah 

lingkungan, tetap dipegang teguh. Hal ini terlihat pada rumah jawa tanpa 

pagar pembatas, dengan ruang-ruang terbuka sehingga menciptakan 

komunitas yang akrab dengan lingkungan. Halaman berpagar umumnya 

berfungsi sebagai batas saja. Karena halaman tanpa pagar dapat 

menciptakan integralitas lingkungan dan strata sosial dinamis. (Corsini : 

1996) 



20 

 

 Rumah adalah suatu gejala struktural yang bentuk dan 

organisasinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya yang dipunyai 

serta erat hubungannya dengan kehidupan penghuninya 

(Rapopport,1969). Makna simbolisme dan tampilan fungsi akan 

mencerminkan status penghuninya. Manusia  sebagai penghuni, 

rumah,budaya serta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang erat 

(Rapopport,1969), sehingga rumah sebagai lingkungan binaan merupakan 

refleksi dari kekuataan sosial budaya seperti kepercayaan, hubungan 

keluarga, organisasi sosisal serta ineraksi sosial anatar individu. 

Hubungan penghuni dengan rumahnya merupakan hubungan saling 

ketergantungan, yaitu manusia mempengaruhi rumah dan sebaliknya 

rumah mempengaruhi manusia. Sedangkan maslow (dalam 

Newmark,1977) mengatakan bahwa rumah selain merupakan kebutuhan 

dasar untuk tetap hidup, tetapi juga merupakan kebutuhan untuk aman 

serta juga menyatakan simbol status, gaya hidup, keberadaan serta 

aktualisasi diri penghuni. 

 Rumah bukan hanya sebagai sarana kehidupan semata , tetapi 

lebih merupakan suatu proese bermukim, yaitu kehadiran manusia 

sebagai penghuni dalam menciptakan ruang hidup dalam rumah dan 

lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai manusia seutuhnya menempati tempat 

utama dalam proses perancangan rumah, sehingga perilaku penghuni, 

keinginan serta kebutuhna penghuni merupakan hal yang sangat penting 

dalam perancangan. Oleh karenanya perilaku manusia sebagai penghuni 
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sangat menentukan kualitas dan bentuk rumah serta lingkungannya 

(Bell,Fischer,Loomis,1978)   

Menurut Sumiarto (1993), rumah merupakan tempat atau ruang 

dimana manusia :  

a.  Menggunakan hampir sebagaian besar waktunya untuk berkegiatan, 

selain aktivitas bekerja, pendidikan, rekreasi dan kegiatan sehari-hari 

lainnnya.  

b.  Melakukan aktivitas rutin dan berkomunikasi antara anggota 

keluarga, dalam hal ini rumah menjadi sarana interaksi antar individu 

dalam kelompok rumah tangga.  

c.  Terjadi proses regenerasi dan perkembangan manusia  

d.  Merasa aman terlindung dari gangguan iklim dan gangguan dari 

makhluk yang dapat mengganggu dan menyerang  

e.  Menjadi wadah bagi seluruh aktivitas kehidupan manusia yang 

tinggal di dalamnya.  

Sedangkan menurut Lego Nirwono dalam Hidayat (1986), rumah 

berfungsi sebagai tempat bernaung, memberikan rasa aman, kebutuhan 

fisik serta kebutuhan estetika (aesthetic needs). Dalam mendirikan suatu 

rumah, terdapat faktor-faktor prioritas. Menurut Turner (1972) terdapat tiga 

faktor prioritas, yaitu faktor yang pertama adalah Opportunity, yang tidak 

semua golongan masyarakat mempunyai kesempatan untuk memiliki 

rumah. Hal ini terkait dengan kemampuan ekonomi dari masing-masing 

golongan masyarakat. Bagi masyarakat berpenghasilan sangat rendah 
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faktor keasempatan (opportunity) bersifat penting, sedangkan faktor 

lainnya masih belum terlalu dipikirkan. Faktor yang kedua yaitu security. 

Pada umumnya faktor security sudah mulai dipikirkan dan sudah menjadi 

faktor yang diprioritaskan oleh golongan masyarakat dengan pendapatan 

rendah. Faktor yang ketiga adalah identitas (identity) yang merupakan 

faktor bagi golongan masyarakat menengah keatas. Faktor identity juga 

menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan atas rumah bahkan 

menjadi tuntutan utama.  

2.3.2.  Aspek-aspek rumah tinggal 

 Rumah tinggal adalah wadah keluarga untuk menyelenggarakan 

kelangsungan hidup dengan baik. Disamping aspek-aspek perilaku 

penghuni dan aspek tata ruang terdapat beberapa aspek rumah tinggal 

lainnya yaitu : 

a. Aspek sosial budaya 

Rumah bagi masyarakat tradisional dirancang dengan pendekatan 

holistik. Penghuni menjadi pusat perhatian perancangana serta sesuai 

dengan iklim lingkungan sekitarnya serta sesuai pandangan hidupnya. 

Rumah berfungsi sebagai ruang kehidupankeluaraga, identitas 

penghuni, cermin kebahagiaan keluarga. Rumah-ruamah baru 

dirancang dengan pendekatan terpisah (partiel), dengan penekanan 

pada salah satu aspek terutama aspek ekonomi. Aspek manusia, 

waktu, dan bentuk merupakan aspek-aspek sekunder. Lokasi, luas 
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kapling, luas bangunan, bahan banguanan, langgam arsitektur serta 

teknologi merupakan cermin kesejahteraan penghuni. 

Rappoport (1969) mengatakan bahwa bentuk rumah justru banyak 

ditentukan oleh nilai-niai budaya penghuninya. Iklim dan kebutuhan 

akan pelindung, bahan, konstruksi dan teknologi, karakter 

lokasi/tapak, ekonomi, pertahanan serta agama adalah aspek-aspek 

yang menentukan bentuk rumah. Arsitektur yang baik haruslah 

menyelesaikan permasalahan sosial budaya penghuninya kata 

Heimsath, AIA (1977)   

b. Aspek sosial ekonomi 

Rumah tidak bisa terlepas dari aspek ekonomi penghuni karena 

bentuk maupun luasnya rumah sangat ditentukan oleh keterjangkauan 

ekonomi penghuninya. Berdasar pada aspek struktur budaya 

Suparlan, Parsudi (1978) membagi golongan pendapatan penghuni 

menjadi 3 bagian yaitu golongan pendapatan rendah, menengah, dan 

tinggi, dimana masing-masing pendapatan tersebut mempunyai ciri-

ciri, karakteristik dan fungsi rumah berbeda. 

Kesimpulan: Rumah adalah suatu gejala struktural yang bentuk dan 

organisasinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya yang dipunyai 

serta erat hubungannya dengan kehidupan penghuninya 

(Rapopport,1969). Rumah tidak bisa terlepas dari aspek ekonomi 

penghuni karena bentuk maupun luasnya rumah sangat ditentukan oleh 
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keterjangkauan ekonomi penghuninya. Serta Penghuni menjadi pusat 

perhatian perancangan serta sesuai pandangan hidupnya. 

2.4. DESA 

2.4.1. Pengertian Konsep Desa  

Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan 

pertanian. Misalnya, Egon E. Bergel (1955: 121), mendefinisikan desa 

sebagai “setiap pemukiman para petani (peasants)”. Sebenarnya, faktor 

pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama 

yang terlekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal 

(menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil.  

Sementara itu Koentjaraningrat (1977) memberikan pengertian 

tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, 

yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan 

komunitas kecil (seperti: band, desa, rukun tetangga dan sebagainya). 

Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai “komunitas 

kecil yang menetap tetap di suatu tempat” (1977). Koentjaraningrat tidak 

memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung 

pada sektor pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa 

sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas 

ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja.  

Pengertian Desa dan Tipologi Desa Menurut UU no 22 tahun 1999 

tentang pemerintah daerah pasal I yang dimaksud dengan desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur 
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dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan 

nasional dan berada di daerah kabupaten. Kawasan pedesaan adalah 

kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk 

pengelolaan SDA, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, 

dan kegiatan ekonomi.  

Tipologi dari masyarakat desa dilihat dari kegiatan pokok yang 

ditekuni masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 

selain itu tipologi desa bisa dilihat dari segi pemukiman maupun dari 

tingkat perkembangan masyarakat desa itu sendiri, dilihat dari segi mata 

pencaharian pokok yang dikerjakan. Tipologi masyarakat Desa terbagi 

dua yaitu desa pertanian dan desa industri. 

Sementara itu ada pula upaya untuk menjelaskan pengertian tentang 

desa melalui cara membandingkan karakteristik desa yang kontras 

dengan karakteristik kota sebagaimana dikemukakan Roucek dan Warren 

(1962) dalam tabel berikut ini.  
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Tabel 2.1  

Perbandingan Karakteristik Desa dan Kota 

Karakterisrik desa  Karakteristik kota  

1. Besarnya peranan kelompok primer.  

2. Faktor geografik yang menentukan 

sebagai dasar pembentukan 

kelompok/asosiasi.  

3. Hubungan lebih bersifat intim dan 

awet.  

4. Homogen.  

5. Mobilitas sosial rendah.  

6. Keluarga lebih ditekankan fungsinya 

sebagai unit ekonomi.  

7. Populasi anak dalam proporsi yang 

lebih besar.  

 

1. Besarnya peranan kelompok 

sekunder.  

2. Anonimitas merupakan ciri 

kehidupan masyarakatnya.  

3. Heterogen.  

4. Mobilitas sosial tinggi.  

5. Tergantung pada spesialisasi.  

6. Hubungan antara orang satu 

dengan yang lebih di dasarkan atas 

kepentingan dari pada kedaerahan.  

7. Lebih banyak tersedia lembaga atau 

fasilitas untuk mendapatkan barang 

dan pelayanan.  

8. Lebih banyak mengubah 

lingkungan. 

Sumber : Roucek dan Warren, 1962 

 Tipologi desa menurut Undang-Undang No.5/1975 tersebut dimulai 

dengan bentuk (pola) yang paling sederhana sampai bentuk permukiman 

yang paling kompleks namun masih tetap dikategorikan sebagai 

permukiman dalam bentuk desa. Bentuk yang paling sederhana disebut 

sebagai permukiman sementara, misalnya hanya tempat persinggahan 

dalam satu perjalanan menurut kebiasaan orang-orang yang sering 

berpindah-pindah.  

2.4.2. Masyarakat Pedesaan 

2.4.2.1 Pengertian Masyarakat Pedesaan 
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Menurut Bintaro desa merupakan perwujudan atau kesatuan 

geografi, sosial, ekonomi, politik dan cultural yang terdapat disuatu daerah 

dalam hubungannya danpengaruhnya secara timbal-balik dengan daerah 

lain. Yang dimaksud dengan desa menurut Sukardjo Kartohadi adalah 

suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat 

pemeritnahan sendiri.Menurut Paul H.Landis: desa adalah penduduknya 

kurang dari 2.500 jiwa dengan cirri-ciri sebagai berikut : 

a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antra 

ribuan jiwa. 

b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap 

kebiasaan. 

c. Cara berusaha (ekonomi) aalah agraris yang paling umum yang 

sangat dipengaruhi alam sekitar seperti : iklim, keadaan alam, 

kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah 

bersifat sambilan. 

Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin 

yang kuatsesama warga desa.Sertamempunyai perasaan bersedia untuk 

berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota 

masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebgai masyarakat yang 

saling mencintai saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab 

yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam 

masyarakat.  
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2.4.2.2. Ciri masyarakat desa antara lain : 

a. Didalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai 

hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan 

masyarakat pedesaan lainnya di luar batas wilayahnya. 

b. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar 

kekeluargaan. 

c. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. 

d. Masyarakat tersebut homogen, deperti dalam hal mata pencaharian, 

agama, adapt istiadat, dan sebagainya. 

Kesimpulan:Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala 

yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu 

komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat 

tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan 

yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.  

Karakteristik Masyarakat Pedesaan adalah (1)Besarnya peranan 

kelompok primer. (2)Faktor geografik yang menentukan sebagai dasar 

pembentukan kelompok/asosiasi. (3)Hubungan lebih bersifat intim dan 

awet. (4)Homogen. (5)Mobilitas soscial rendah. (6)Keluarga lebih 

ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi. (7)Populasi anak dalam 

proporsi yang lebih besar.  
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2.5. Perubahan Rumah 

2.5.1. Tuntutan terhadap rumah.  

 Dalam mendirikan, membangun atau menempati rumah ataupun 

perumahan masing-masing individu pasti memiliki tuntutan maupun tujuan 

dalam memilih rumah tersebut. Menurut hirarki Maslow dalam Budiharjo 

(1993) tuntutan terhadap rumah terjadi akibat intensitas kebutuhan dasar 

manusia yang meliputi :  

a.  Jenjang pertama adalah kebutuhan fisiologis (Physiological needs), 

merupakan kebutuhan yang paling dasar dari manusia agar ia dapat 

tetap hidup  

b.  Jenjang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman (safety needs), 

merupakan kebutuhan berikutnya setelah kebutuhan yang paling 

mendasar telah terpenuhi, bukan saja untuk memenuhi kebutuhan 

agar sekedar bisa tidur tetapi akan merasa aman dan terlindungi bila 

berada di dalamnya.  

c.  Jenjang ketiga adalah kebutuhan akan hubungan sosial (social 

needs). Pada tingkatan ini, manusia membutuhkan pengakuan akan 

kepemilikannya, yang berarti bahwa manusia membutuhkan kontak 

sosial dalam lingkungannya. Pada tingkatan ini, dibutuhkan 

lingkungan perumahan sebagai satu kesatuan yang dapat 

ditemukenali dengan adanya aktivitas lingkungan. Tata letak rumah, 

bentuk rumah, pola tata ruang serta perlengkapan-perlengkapan 

lingkungan lainnnya.  
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d.  Jenjang keempat adalah kebutuhan penghargaan atas diri sendiri 

(self-esteem or ego needs). Setiap manusia membutuhkan 

pengakuan atas dirinya. Rumah juga dibentuk berdasarkan adat 

serta budaya masyarakat yang akan menunjukkan karakter 

pemiliknya.  

e.  Jenjang kelima adalah aktualisasi diri (self-actualization needs), 

merupakan tingkat kebutuhan tertinggi manusia. Rumah tidak hanya 

untuk tempat tinggal, tetapi sudah menjadi suatu gambaran 

penghuninya. Rumah dituntut dapat memberikan kepuasan pribadi 

yang menunjukkan status sosial, kekayaan, kekuasaan serta selera 

penghuninya. Aspek keindahan juga menjadi kebutuhan yang akan 

memberikan kepuasan pemiliknya.  

Terjadinya tuntutan terhadap tempat tinggal juga dipengaruhi oleh adanya 

beberapa fungsi rumah yang menjadi keharusan oleh penghuninya. 

Menurut Budiharjo (1994), fungsi rumah adalah sebagai berikut :  

a.  Rumah sebagai pengejawantahan jati diri. Rumah diharapkan 

menjadi simbol dan pencerminan tata nilai dan selera pribadi 

penghuninya.  

b.  Rumah dianggap sebagai wadah keakraban, rasa memiliki, 

kebersamaan, kehangatan, kasih dan rasa aman  

c.  Rumah sebagai tempat menyendiri dan menyepi. Rumah disini 

merupakan tempat kita melepaskan diri dari dunia luar, dari tekanan 

dan ketegangan kegiatan rutin.  
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d.  Rumah merupakan wadah kegiatan sehari-hari dan sebagai pusat 

jaringan sosial serta rumah sebagai struktur fisik.  

Tuntutan akan rumah selalu ada mengingat kedudukannya sebagai 

kebutuhan dasar manusia. Tuntutan ini kemudian akan beradaptasi 

dengan kebutuhan dan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan 

tersebut. Tuntutan akan rumah terdiri dari tiga sifat yaitu :  

a.  Kebutuhan lokasional  

b.  Kebutuhan keruangan  

c.  Kebutuhan penampilan  

Terbatasnya kemampuan individu dalam mengakses pasar perumahan, 

membuat mereka harus menentukan prioritas pemenuhan kebutuhan 

mereka akan rumah. 

2.5.2. Perubahan Rumah. 

 Perubahan menurut Habraken (1982) merupakan hasil intervensi 

dari manusia, individu, kelompok atau organisasi dan institusi dalam 

kontrol suatu bagian tempat terjadinya perubahan. Kemampuan untuk 

merubah realita fisik adalah suatu kekuasaan. Dikatakan sebagai sutau 

kekuasaan karena setiap orang atau kelompok memiliki kemapuan untuk 

memutuskan perletakan, pemindahan atau pengurangan suatu elemen. 

Disamping kekuasaan memiliki kemampuan eksklusif atau kontrol untuk 

merubah suatu site dalam periode tertentu selama waktu dan dalam suatu 

kontrol.  
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Bangunan produk fisik dan aspek sosial yang bersumber dari budaya 

penghuninya, dengan demikian perubahan fisik bangunan akan 

menunjukkan perubahan situasi sosial ataupun budaya yang terjadi, 

Koentjaraningrat (1967).  

 Menurut Turner (1972), ada dua usaha yang dilakukan penghuni 

terhadap rumahnya : 

a. Housing Adjusment, usaha memenuhi kebutuhan ketika penghuni 

merasakan kekurangan pada rumahnya. Bentuk tindakan dapat 

berupa pindah rumah atau dapat berupa perubahan atau 

penambahan terhadap rumahnya. 

b. Housing Adaption, usaha penghuni sebagai tanggapan atas tekanan 

akibatkekurangan pada rumahnya dengan cara melakukan perubahan 

dirinya tanpa merubah rumahnya. Dalam hal ini penghuni bersifat 

pasif. 

Bentuk hunian rumah merupakan manifestasi kesepakatan sosial 

dalam arti bahwa lingkungan merupakan kelompok hunian dengan 

berbagai fasilitasnya, (Habraken, 1978). Ada 3 aspek yang dapat dijadikan 

tolok ukur untuk melihat perubahan lingkungan fisik permukiman yang 

membentuk satu kesatuan sistem yaitu :  

a.  Sistem Spasial (spasial sistem)  

 Sistem spasial yaitu yang berkaitan dengan organisasi ruang atau 

keruangan. Sistem ini mencakup ruang, orientasi ruang dan pola 

hubungan ruang.  
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b.  Sistem Fisik (Physical Sistem)  

 Sistem fisik yaitu yang berkaitan dengan konsruksi dan penggunaan 

material-material yang digunakan dalam mewujudkan suatu fisik 

bangunan. Seperti struktur konstruksi atap, dinding, lantai dsb  

c.  Sistem Model (Stylictic Sistem)  

 Sistem model atau style adalah yang berkaitan dengan yang 

mewujudkan bentuk meliputi fasade, bentuk pintu dan jendela serta 

unsusr-unsur lain baik di dalam maupun diluar bangunan. Karena 

pada dasarnya bentuk tatanan lingkungan fisik permukiman dapat 

dipandang sebagai suatu kesatuan sistem tersebut. Dalam kaitannya 

dengan elemen pembentuk ruang dalam suatu site, ada tiga dasar 

yang dapat dikatakan sebagai indikasi suatu perubahan pada fisik 

lingkungan, Habraken (1982). Ketiga hal tersebut meliputi :  

 Penambahan (addition)  

Penambahan (addition) adalah penambahan suatu elemen 

dalam suatu site sehingga terjadi perubahan. Misalnya 

menambah sekat partisi pada suatu ruang sehingga ruang yang 

tercipta bertambah. Menambah elemen fasad (pintu, jendela 

atau elemen fasad lainnya) pada bidang pelingkup tertentu dan 

sebagainya.  

 Pengurangan/membuang (elimination)  

Pengurangan (elimination) adalah pengurangan suatu elemen 

dalam suatu site sehingga terjadi perubahan. Misalnya, 



34 

 

membongkar salah satu bidang dinding ruangan dengan 

maksud memperluas ruang atau menyatukan dua ruangan 

menjadi satu, menghilangkan jendela pada fasad dan 

mengganti model jendela tersebut juga termasuk perubahan 

akibat pengurangan elemen pada suatu bagian ruang  

 Pergerakan/perpindahan (Movement).  

Pergerakan (Movement) adalah perubahan yang disebabkan 

oleh perpindahan atau pergeseran elemen pembentuk ruang 

pada suatu site. Misalnya memindahkan atau menggeser posisi 

bidang dinding pada suatu ruang ke tempat lain atau ke sisi 

lain, memindahkan posisi tangga, memindahkan posisi pintu 

dari satu sisi ke sisi lain pada fasad atau bidang ruang lainnya 

juga termasuk pergerakan menyebabkan suatu fisik bangunan 

dikatakan berubah.  

Faktor yang melandasi atau mempengaruhi terjadinya perubahan 

rumah sifatnya sangat relatif bagi penghuni. Rapoport (1969) 

mengemukakan bahwa perubahan berkaitan dengan adanya 

perkembangan pengetahuan dan kemampuan manusia dalam 

mengendalikan alam. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh adanya faktor-

faktor : Kemajuan secara sadar (hasrat), sikap (motivasi), pengaruh 

eksternal, pribadi yang menonjol, peristiwa dan tujuan bersama.  

Maslow (1993) memperlihatkan adanya kebutuhan manusia yang 

bertingkat tingkat. Sebagai sebuah rumah jelas merupakan kebutuhan 
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dasar yang harus terpenuhi baik kuantitas maupun kualitas. Kemampuan 

manusia untuk mengadaptasikan dirinya pada suatu kondisi lingkungan 

fisik dan kemampuan membentuk rasa rumah yang mengakibatkan 

konsep perubahan fisik sebuah rumah bervariasi banyak sekali. 

Kebutuhan hidup seseorang berkaitan dengan lingkungan atau perubahan 

yang terjadi pada lingkungannnya, berkaitan pula dengan pengaruh luar 

yang diterima, perubahan kebutuhan akan menyebabkan perubahan pada 

ruang-ruang rumah, Lang (1987). Salah satu aspek yang berperan 

dominan pada perubahan bentuk rumah adalah aspek ekonomi. 

Dalam konteks perubahan budaya mengemukakan bahwa bentuk 

perubahan lingkungan buatan tidak langsung spontan dan menyeluruh 

namun kedudukan elemen-elemen tersebut dalam sistem budaya yaitu 

core elemen (setting yang tetap) dan pherypehery elemen (yang berubah 

mengikuti perkembangan).  

Perlakuan dalam pengembangan/perubahan fisik rumah pada 

dasarnya merupakan bagian konsep perilaku manusia, Porteous (1977) 

mengelompokkan 3 tingkatan ruang (space); Mikro space (personal 

space) messo space (home based) dan makro space (home range). 

Home based berisi inti yang bersifat individual (the home) dan suatu area 

kolektif (the neighborhood). Home based merupakan area dimana 

personal/individu atau kelompok tumbuh. Pengelolaan atau perubahan 

terhadap home based berkaitan dengan upaya mendapatkan kepuasan 

akan teritorinya.  
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Kesimpulan: Menurut Heberaken (1978), suatu tapak bangunan rumah 

dapat berubah karena adanya pertambahan bahan material yang disebut 

pertumbuhan. Pengurangan bahan material yang dapat berarti penurunan 

dan pengrusakkan, menempatkan kembali yang berarti mengambil atau 

menambahkan. Proses transformasi rumah melalui 3 proses yaitu: (1) 

Ekspansi/tumbuh, artinya mengadakan perluasan keluar, (2) Sub divisi, 

artinya mengadakan perbanyakan ruang melalui pembagian di dalam 

(tanpa mengubah bahan), modifikasi ruang dan lainya. (3) 

Penyempurnaan, artinya perubahan berkaitan dengan peningkatan 

kenyamanan, seperti penggantian bahan, ukuran ruang, dan lainnya.  

2.6. PRIVASI 

 Menurut Shwartz (1972), privasi merupakan dasar pemeliharaan 

otoritas dan efesiensi dalam stuktur sosial yang diataur dalam prinsip-

prinsip hirarki. Selain itu privasi juga mencerminkan dan membantu 

mempertahankan status sosial seseorang. Namun sebaliknya pula status 

seseorang juga dapat menjadikan seseorang melanggar privasi orang 

lain. 

 Altman (1975) menggabungkan baik sosial dan lingkungan psikologi 

dalam memahami sifat privasi. Privasi sebagai “akses kontrol selektif 

terhadap privasi diri“ dan dicapai melalui pengaturan interaksi sosial, yang 

pada gilirannya dapat memberikan umpan balik pada kemampuan kita 

untuk berurusan dengan dunia dan akhirnya mempengaruhi definisi kita 

tentang diri. 
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 Rapoport (dalam Prabowo, 1998) mendefinisikan privasi sebagai 

suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi, kemampuan untuk 

memperoleh pilihan-pilihan dan kemampuan untuk mencapai interaksi 

seperti yang diinginkan. 

2.6.1. Hubungan Privasi Dengan Personal Space, Crowding, Dan Territory 

 

Menurut Altman (1975), privasi merupakan konsep dari suatu proses, 

Personal space dan territori adalah suatu model dari privasi, merupakan 

mekanisme dimana individu menentukan privasinya. Sedangkan crowding 

adalah sebagai kegagalan dari suatu usaha mencapai privasi. 

Konsep privasi sangat erat dengan konsep ruang personal dan 

teritorialitas. Ruang personal adalah ruang sekeliling individu, yang selalu 

dibawa kemana saja orang pergi, dan orang akan merasa terganggu jika 

ruang tersebut diinterfensi. Artinya, ruang personal terjadi ketika orang lain 

hadir, dan bukan semata-mata ruang personal, tetapi lebih merupakan 

ruang interpersonal. Pengambilan jarak yang tepat ketika berinteraksi 

dengan orang lain merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan 

akan privasi. 
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Dinamika psikologis dari privasi merupakan proses sosial antara 

privasi, teritorial dan ruang personal. Privasi yang optimal terjadi ketika 

privasi yang dibutuhkan sama dengan privasi yang dirasakan. Privasi 

yang terlalu besar menyebabkan orang merasa terasing. Sebaliknya 

terlalu banyak orang lain yang tidak diharapkan, perasaan kesesakan 

(crowding) akan muncul sehingga orang merasa privasinya terganggu. 

Privasi memang bersifat subjektif dan terbuka hanya bagi impresi atau 

pemeriksaan individual. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, privasi adalah tingkatan interaksi atau 

keterbukaan yang dikehendaki oleh seseorang pada suatu kondisi atau 

situasi tertentu, dimana situasi yang dirasa sebagai privat atau tidak yang 

menentukan adalah subjektifitas dan kontrol (ruang interpersonal dan 

territorial) dari seseorang tersebut. Maka : 

a. Personal space  

Dalam psikologi lingkungan jarak individu dapat disebut juga sebagai 

jarak komunikasi atau menjadi sarana komunikasi, sebagai sarana 

komunikasi antar individu inilah yang dinamakan personal space, J.D 

Fisher (dalam Sarwono, 1992) mendefinisikan personal space 

sebagai suatu batas maya yang mengelilingi diri kita yang tidak boleh 

dilalui orang lain. Jadi personal space seolah – olah merupakan 

sebuah balon atau tabung yang menyelubungi diri kita dan tabung itu 

membesar ataupun mengecil bergantung dengan siapa kita 

berhadapan.  
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Selanjutnya Hall (dalam Sarwono, 1992) mengatakan bahwa fungsi 

personal space ini sebagai alat komunikasi bisa diteliti secara 

khusus. Ilmu untuk meneliti personal space ini dinamakan proxemics 

( proxy = jarak ), yaitu ilmu tentang space sebagai hubungan medium 

antar manusia . dalam perkembangannya jarak personal space ini 

berkembang dari sudut analisisnya seperti ditinjau dari diri sendiri, 

jenis kelamin, umur, asal suku bangsa dan akhirnya juga di 

pengaruhi oleh lingkungan dimana komunikasi itu berlangsung.  

b. Privasi 

Privasi adalah keinginan atau kecenderungan pada diri seseorang 

untuk tidak diganggu kesendiriannya. privasi juga merupakan 

dorongan untuk melindungi ego dari seseorang yang tidak 

dikehendaki. Holahan (dalam Sarwono, 1992) membuat alat untuk 

mengukur kadar dan mengetahuijenis – jenis privasi ( privasi 

preference scale ) dan ia mendapatkan jenis privasi yang terbagi 

dalam dua golongan :  

Golongan pertama adalah keinginan untuk tidak diganggu secara 

fisik.  

Golongan kedua adalah golongan untuk menjaga kerahasiaan diri 

sendiri yang terwujud dalam tingkah laku hanya memberi informasi 

yang dianggap perlu ( control of information ).  
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c. Territoriality  

Hollahan (dalam Sarwono, 1992) mendefinisikan territoriality adalah 

suatu pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan kepemilikan 

atau hak seseorang atau sekelompok orang atas sebuah tempat 

atau suatu lokasi geografis. Pola tingkah laku ini mencakup 

personalisasi dan pertahanan terhadap gangguan dari luar. Sama 

hal yang dengan personal space, territorialy juga merupakan media 

dengan fungsi sosial dan komunikasi. sebagai media komunikasi 

Altman (dalam Sarwono, 1992) menggolongkan territoriality menjadi 

tiga meliputi :  

 Teritori primer, yaitu tempat – tempat yang sangat pribadi 

sifatnya hanya boleh dimasuki oleh orang – orang yang sudah 

sangat akrab atau sudah mendapat ijin khusus. misalnya rumah 

dan ruangan kantor.  

 Teritori sekunder, yaitu tempat – tempat yang dimiliki bersama 

oleh sejumlah orang yang sudah cukup saling mengenal. 

Misalnya ruang kelas.  

 Teritori publik, yaitu tempat – tempat terbuka untuk umum 

dimana pada prinsipnya setiap orang duntuk berada ditempat itu. 

misalnya pusat perbelanjaan. 

Kegiatan penghuni dalam rumah terdiri atas: 

 Kegiatan dasar (neccesary activities) yang terdiri dari : kegiatan 

dasar primer, yang merupakan kegitan utama yang berkaitan 
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dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia sehari-hari 

seperti makan, minum, bekerja dll serta kegiatan dasar sekunder 

yaitu kegiatan yang berhubungan dengan kewajiban manusia 

sehari seperti ayah (bekerja), ibu (menyelesaikan pekerjaan 

rumah tangga), anak (belajar). 

 Kegiatan pilihan (optional activities) merupakan kebutuhan yang 

diinginkan jika kebutuhan dasar terpenuhi. 

 Kegiatan sosial yang merupakan kegiatan manusia dalam 

berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

Berdasarkan tingkat privasinya, kegiatan-kegiatan diatas dibedakan 

menjadi kegiatan privat (pribadi) seperti tidur, hajat besar,dll, 

kegiatan semi privat seperti makan, belajar, serta kegiatan publik 

atau umum seperti menerima tamu, berolahraga,dll. 

2.6.2. Faktor yang Mempengaruhi Privasi 

Terdapat faktor yang mempengaruhi privasi yaitu faktor personal, faktor 

situasional, dan faktor budaya (Prabowo, 1998). 

a.  Faktor Personal 

Perbedaan dalam latar belakang pribadi akan berhubungan dengan 

kebutuhan akan privasi. Penelitian Walden (dalam Prabowo, 1998) 

menemukan adanya perbedaan jenis kelamin mempengaruhi 

kebutuahan akan privasi dan cara merespon kondisi padat atau 

sesak. 
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b.  Faktor Situasional 

Kepuasan terhadap kebutuhan akan privasi sangat berhubungan 

dengan seberapa besar lingkungan mengijinkan orang-orang di 

dalamnya untuk menyediri. Situasi fisik sekitar juga mempengaruhi 

kebutuhan privasi seseorang. 

c.  Faktor Budaya 

Dalam beberapa riset, menunjukan bahwa pada tiap-tiap budaya 

tidak ditemukan adanya perbedaan dalam banyaknya privasi yang 

diingikan, tetapi sangat berbeda dalam cara bagaimana mereka 

mendapatkan privasi. Desain lingkungan yang dipengaruhi budaya, 

seperti rumah adat juga mempengaruhi privasi. Artinya setiap 

budaya memiliki standar privasi masing-masing dan juga cara 

mereka memperoleh privasi. 

d.  Kepadatan 

Banyaknya orang dalam suatu tempat mempengaruhi jarak sosial. 

Keleluasaan pribadi (privasi) adalah (sarwono,1992) : gejala atau 

keinginan untuk mengurangi ganguan yang tidak dikehendakinya dari atau 

keinginan pada diri seseorang untuk tidak dignggu ke sendiriannya.  

Sedangkan Steele (dalam Sarwono,1992) menyebutkan terdapat 5 

hal yang mempengaruhi perilaku penghuni yaitu : 

1. Setting perilaku, yaitu kegiatan manusia secara utuh yang harus 

diketahui dalam merancang rumah. Kegiatan ini meliputi :kebutuhan 
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dasar manusia, kebutuhan untuk hidup, kebutuhan berorganisasi dan 

kegiatan berinteraksi sosial. 

2. Anthropometric dan Ergonomic. Murel dan Prost (dalam 

Sarwono,1992) menyebutnya sebagai rekayasa sosial 

3. Peta kognitif (peta kesadaran) dan perilaku keruangan membantu 

perancangan tata ruang rumah agar tercipta tata ruang rumah yang 

nyaman. 

4. Privasi, teritori dan ruang pribadi disebut juga dengan proxemic 

theory Altman (1975) menyatakan bahwa lay out lingkungan 

mempengaruhi interaksi sosial penghuninya. 

5. Interaksi sosial dan lingkungan binaan. Dengan ineraksi sosial yang 

baik, penghuni akan merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari 

yang utuh. 

2.6.3. Tipe Privasi 

Menurut Alan Westin (1976), ukuran suatu privasi didasarkan pada 

empat tipe, yaitu : 

1. Solitude, yaitu keinginan untuk menyendiri (menyepi) 

2. Intimacy, yaitu keinginan untuk mengadakan kedekatan dengan 

individu atau kelompok lain 

3. Anonymity, yaitu keinginan untuk tidak diketahui identitasnya oleh 

orang lain. Hal ini menyangkut pula tentang identitas/status individu 

4. Reserve, yaitu suatu batas untuk tidak ditembus, atau suatu usaha 

untuk menjaga komunikasi dengan yang lain. 
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2.6.4. Persepsi ruang 

Kemampuan manusia di dalam memahami ruang yang diciptakan 

untuk mememnuhi kebutuhan sangat tergantung dari bagaimana interaksi 

manusia dengan lngkungan binaan dan bagaimana pengaruh ruang atau 

lingkungan binaan tersebut terbadap sikap dan tingkah laku manusia. 

(Hall,1966) 

Faktor pemahaman ruang menyakut hal-hal yang lebih meliputi 

aspek psikologis dari pemakai, bagaiamana presepsi mengenai ruang, 

bagaimana kebutuhan interaksi sosial, dan arti simbolis. Setiap kategori 

organisasi rauang didahului oleh bagian yang membicarakan hubungan 

ruang karakter bentuk dan tanggapan lingkungannya. (Ching,1991) 

Lebih lanjut ching menjelaskan bahwa hubungan ruang dapat berupa 

ruang dalam ruang, ruang yang saling berkaitan, ruang yang 

bersebelahan serta ruang yang dihubungkan oleh ruang bersama. 

Karakteristik suatu ruang dari seluruh tempat dapat merubah kemampuan 

seseorang untuk bersatu dan berpisah. (Zeizel,1981). Karakteristik ruang 

tidak berdiri diantara orang-orang seperti pembatas, tapi melalui konteks 

fisik yang diubah dimana aspek visual, aural, maupun hubungan persepsi 

ikut mengambil peranan. 

2.6.5. Persepsi Terhadap Lingkungan.  

Perilaku manusia akan mempengaruhi dan memmbentuk setting 

fisik lingkungannya (Rapoport, 1986). Pengaruh lingkungan terhadap 

tingkah laku dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:  
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a. Environmental determinism, menyatakan bahwa lingkungan 

menentukan tingkah laku masyarakat ditempat tersebut.  

b.  Environmental Posibilism, menyatakan bahwa lingkungan fisik dapat 

memberikan kesempatan atau hambatan terhadap tingkah laku 

masyarakat  

c. Environmental Probabilism, menyatakan bahwa lingkungan 

memberikan pilihan-pilihan yang berbeda bagi tingkah laku 

masyarakat.  

Pendekatan perilaku, menekankan pada keterkaitan yang elektik antara 

ruang dengan manusia dan masyarakat yang memanfaatkan ruang atau 

menghuni ruang tersebut. Dengan kata lain pendekatan ini melihat bahwa 

aspek norma, kultur masyarakat yang berbeda akan menghasilkan konsep 

dan wujud ruang yang berbeda (Rapoport, 1969). Adanya interaksi antar 

manusia dan ruang, maka pendekatannya cenderung menggunakan 

seting dari pada ruang. Istilah seting lebih memberikan penekanan pada 

unsur kegiatan manusia yang mengandung empat hal yaitu : pelaku, 

macam kegiatan, tempat dan waktu berlangsungnya kegiatan.  

Menurut Rapoport (1969) pula, kegiatan dapat terdiri dari sub-sub 

kegiatan yang saling berhubungan sehingga terbentuk sistem kegiatan. 

Untuk memahami kegiatan yang berlangsung terhadap pengaruh 

lingkungan maka konsep penting yang perlu dikaji adalah : Behavior 

setting yang merupakan interaksi antara suatu kegiatan dengan tempat 

yang lebih spesifik. Behavior setting mengandung unsur-unsur 
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sekelompok orang yang melakukan kegiatan, tempat dimana kegiatan 

tersebut dilakukan dan waktu spesifik saat kegiatan dilakukan.  

Seting perilaku terdiri dari 2 macam yaitu:  

a.  Sistem of Setting (sistem tempat atau ruang), sebagai rangkaian 

unsur-unsur fisik atau spasial yang mempunyai hubungan tertentu 

dan terkait hingga dapat dipakai untuk suatu kegiatan tertentu.  

b.  Sistem of activity (sistem kegiatan), sebagai suatu rangkaian perilaku 

yang secara sengaja dilakukan oleh satu atau beberapa orang.  

Kesimpulan: Privasi adalah tingkatan interaksi atau keterbukaan yang 

dikehendaki oleh seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu, 

dimana situasi yang dirasa sebagai privat atau tidak yang menentukan 

adalah subjektifitas dan kontrol (ruang interpersonal dan territorial) dari 

seseorang tersebut. 

 

 

 

 

 


