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Abstrak
Ruang dalam rumah mempunyai nilai kegunaan bagi penghuninya. Penghuni memiliki pandangan
terhadap ruang sehingga penghuni memiliki tingkat kesukaan terhadap ruang dalam bentuk ruang
favorit. Ruang favorit ini seharusnya menjadi ruang yang paling sering digunakan oleh penghuni
tetapi terkadang penghuni menggunakan ruang lain dalam rumah sebagai tempat kegiatannya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ruang favorit dalam rumah dan faktor penghuni
memilih ruang favorit serta mengetahui hubungan antara ruang favorit dengan ruang yang sering
digunakan penghuni dalam rumah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara snowball-non-randomsampling dan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan tahapan analisis isi
(content analysis), analisis distribusi dan analisis korespondensi. Penelitian ini menghasilkan ruang
favorit dalam rumah adalah ruang tidur, ruang keluarga, ruang tamu, ruang kerja, teras, dapur,
ruang makan dan km/wc dengan urutan faktor pemilihan ruang favorit adalah fungsi ruang, utilitas
ruang, interior ruang, bentuk ruang, suasana ruang dan letak ruang. Ruang favorit yang sering
digunakan dalam rumah adalah ruang tidur, ruang keluarga, ruang tamu dan ruang makan. Ruang
tidur sebagai ruang favorit digunakan lebih dari 7 jam, ruang keluarga dan ruang tamu sebagai
ruang favorit digunakan lebih dari 3 jam sedangkan ruang makan sebagai ruang favorit hanya
digunakan kurang dari 1 jam .
Kata-kunci: korespondensi, ruang favorit, ruang yang sering digunakan, rumah

Pengantar
Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar
manusia sehingga manusia berusaha memenuhi
kebutuhan rumah sesuai kondisi ekonomi dan
kondisi sosial budayanya serta menyesuaikan
dengan kebutuhan dasar penghuninya, keluarga,
posisi wanita, privasi dan hubungan sosial
(Rapoport, 1969). Pemenuhan kebutuhan rumah berdasarkan pada tingkat pemenuhan kebutuhan manusia (human needs) menurut
Abraham Maslow menyebabkan rumah berfungsi
sebagai tempat beristirahat dan tidur, melindungi penghuni dari gangguan luar, tempat
melakukan interaksi sosial, tempat untuk menunjukkan harga diri dan tempat untuk
aktualisasi diri (Newmark, N.L. & Thompson,
P.J.,1977). Selain itu, rumah merupakan suatu
bentuk bangunan (house form) yang berfungsi

untuk melindungi penghuninya dari iklim/cuaca
(Rapoport, 1969).
Rumah terdiri atas ruang yang berfungsi untuk
menampung kehidupan penghuninya (bernafas,
duduk, istirahat, tidur, makan-minum, memasak,
hubungan sosial) sehingga setiap ruang mempunyai bentuk dan teritori ruang tersendiri
(Rapoport, 1969; Newmark, N.L. & Thompson,
P.J.,1977). Pembentukan ruang teritori ruang ini
juga dipengaruhi oleh sense of place (Newmark,
N.L. & Thompson, P.J.,1977), ruang, bentuk,
massa, tekstur dan warnayang berhubungan
dengan proporsi, keseimbangan, kesatuan dan
keselarasan, penekanan, skala dan ritme (Sherwood, R.F., 1976). Elemen pembentukan ruang
ini akan mempengaruhi bentukan ruang hunian
sehingga ruang yang satu akan berbeda dengan
ruang yang lain. Perbedaan ini akan
berpengaruh terhadap nilai
ruang hunian
Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2015 | E 191

Ruang Favorit dalam Rumah

karena adanya elemen ruang berbentuk perabot,
jendela dan dinding, penutup lantai dan
aksesoris (Sherwood, R.F., 1976). Nilai ruang ini
memberikan pengaruh terhadap persepsi penghuni terhadap ruang sehingga akan menimbulkan kesukaan penghuni terhadap ruang
huniannya.
Kesukaan terhadap ruang ditunjukkan penghuni
dengan menetapkan ruang sebagai ruang favorit.
Ruang favorit ini seharusnya menjadi ruang
yang sering digunakan oleh penghuni tetapi
pada kenyataannya terjadi perbedaan antara
ruang favorit dan ruang yang sering digunakan.
Kondisi ini disebabkan karena adanya perbedaan
faktor pemilihan ruang favorit dan ruang yang
sering digunakan. Faktor pemilihan ruang favorit
berdasarkan adanya elemen desain yang menjadi kesukaan penghuni sedangkan faktor ruang
sering digunakan lebih berhubungan dengan
banyaknya waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan dalam ruang.

bebas
(snowball-non-randomsampling)menggunakan media sosial online.
secara

Kuesioner terdiri atas pertanyaan yang disusun
secara terbuka (open-ended) sehingga responden dapat memberikan jawaban secara mendalam dan sesuai dengan kondisi renspon-den.
Pertanyaan berhubungan dengan latar belakang
responden (jenis kelamin, usia, pendidikan dan
pekerjaan), ruang favorit dan ruang yang sering
digunakan. Penyebaran kuesioner menghasilkan
data valid yang berasal dari 324 responden.
Metode Analisis Data

Berdasarkan kondisi diatas maka dibutuhkan
suatu penelitian untuk mengetahui faktor yang
berhubungan dengan ruang favorit dan hubungan antara ruang favorit dan ruang yang sering
digunakan sehingga dapat memberikan suatu
masukan untuk perencanaan rumah yang memperhatikan keselarasan antara ruang favorit dan
ruang yang sering digunakan.

Kuesioner menghasilkan data teks yang bersifat
kualitatif dan kemudian data tersebut dianalisis
dengan menggunakan metode analisis isi
(content analysis), analisis distribusi dan analisis
korespondensi. Analisis isi(content analysis)
dilakukan untuk mendapatkan faktor yang berhubungan dengan ruang favorit dalam rumah,
analisis distribusi untuk mendapatkan frekuensi
faktor yang berhubungan dengan pemilihan
ruang favorit dalam rumah dan analisis korespondensi dilakukan untuk mendapatkan tingkat
kebetulan (coincidence) antara ruang favorit dan
latar belakang responden, ruang favorit dan
alasan pemilihan ruang favorit serta ruang
favorit dan ruang yang sering digunakan dalam
rumah

Metode

Analisis dan Interpretasi

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
ruang favorit dalam rumah, pemilihan ruang
favorit serta hubungan antara ruang favorit dan
ruang yang sering digunakan dalam rumah
sehingga penelitian ini berbentuk penelitian
eksploratif (Groat & Wang, 2002)menggunakan
metode penelitian kualitatif (Creswell, 2008).

1. Ruang Favorit dalam Rumah

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dari responden dilakukan
dengan teknik pengumpulan data survey
menggunakan kuesioner onlinedengan tetap
memperhatikan perlindungan privasi terhadap
responden. Penyebaran kuesioner dilakukan
dengan menggunakan teknik pengumpulan data
E 192 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2015

Pembagian ruang dalam rumah dibagi
berdasarkan karakteristik kegiatan (Rapoport,
1969; Newmark, N.L. & Thompson, P.J.,1977)
berupa kegiatan penerimaan, kegiatan keluarga,
kegiatan memasak, kegiatan makan, kegiatan
mandi/cuci/buang air, kegiatan tidur dan kegiatan rumah tangga (Kennedy, R.W., 1959),
sehingga ruang dalam rumah terbagi menjadi
ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur, ruang
makan, ruang kerja, dapur, km/wc dan teras.
Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa ruang rumah
yang menjadi ruang favorit responden adalah
ruang tidur (53,40%), ruang keluarga (33,64%),
teras (3,09%), ruang tamu (3,09%), ruang
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kerja (3,09%), dapur (1,54%), ruang makan
(1,23%) dan km/wc (0,93%).
Teras

10

Ruang tidur

173

Ruang tamu
Ruang makan

10
4

Ruang kerja

10

Ruang keluarga
Km/w c
Dapur

109
3

1969) berupa jenis kelamin, usia, pendidikan
dan pekerjaan(lihat dendrogram gambar 2).
Responden yang memilih ruang tidur sebagai
ruang favoritnya cenderungresponden perempuan dengan latar belakang pendidikan SMA
dan S1, pelajar/mahasiswa, berusia 16-20 tahun.
Responden ini termasuk dalam kategori remaja
yang sedang dalam tahap mencari identitas diri
(Hurlock, E. B., 2001) sehingga responden
melakukan kegiatan dalam rumah dalam rangka
memenuhi dan mencari jati-dirinya.

5

Gambar 1.Diagram Pemilihan Ruang Favorit dalam
Rumah

RF : Dapur (5)
RF : Ruang makan (4)
31-35 Tahun (23)
26-30 Tahun (52)
PNS Non Akademisi/ABRI (35)
Tidak Bekerja (13)
RF : Ruang tamu (10)
Wirasw asta (30)
Ibu rumah tangga (7)
RF : Km/w c (3)
RF : Ruang keluarga (109)
Sw asta (49)
21-25 Tahun (115)
S2 (41)
> 40 Tahun (31)
Akademisi (Dosen/Guru) (38)
SMP (2)
RF : Ruang tidur (173)
SMA (105)
Pelajar/Mahasisw a (142)
Perempuan (191)
S1 (165)
16-20 Tahun (73)
RF : Teras (10)
36-40 Tahun (30)
Lainnya (10)
Laki laki (133)
RF : Ruang kerja (10)
S3 (11)
Gambar 2. Diagram Dendrogram Korespondensi
antara Ruang Favorit dengan Latar Belakang
Responden.

Pemilihan ruang favorit dipengaruhi oleh latar
belakang ekonomi, sosial dan budaya (Rapoport,

Ruang tidur sebagai ruang favorit karena ruang
tidur bersifat tertutup sehingga responden dapat
melakukan kegiatan beristirahat, tidur dan
berinteraksi (Kennedy, R.W., 1959) tanpa
adanya gangguan orang lain. Responden dapat
mengerjakan tugas sekolah atau kuliah di dalam
ruang tidur atau melakukan kegiatan lainnya.
“Karena tidak banyak anggota keluarga dirumah,
hanya ibu, ayah, saya. Tidak asyik bercanda
dengan orangtua, lebih enak nonton atau baca
buku dikamar.”

Karakteristik ruang tidur yang tertutup
menyebabkan responden dapat melakukan
kegiatan yang disukainya dan dapat mengubah
ruang tidur sesuai dengan keinginannya ketika
kegiatan dilakukan seperti mengatur intensitas
cahaya lampu, mengatur kebisingan suara dari
dalam dan luar serta dapat mengatur perabot
ruangan.
“Ruang tidur adalah ruang favorit saya karena di
ruang tersebut saya bisa melakukan apapun yang
saya sukai.”

Responden yang memilih ruang keluarga
sebagai ruang favoritnya cenderung responden
dengan latar belakang pendidikan SMP dan S2,
pekerjaan akademisi (dosen/guru) dan swasta,
berusia 21-25 tahun dan >40 tahun.Res-ponden
pada kondisi ini merupakan responden yang
sudah bekerja sehingga responden sudah
memiliki sumber penghasilan tetap dengan latar
belakang pendidikan yang cukup baik. Responden pada usia 21-25 tahun memiliki kecenderungan untuk mendekatkan diri dengan
anggota keluarga karena responden membutuhkan motivasi dari keluarga untuk mengembangkan diri baik dari orang-tua dan anggota
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keluarga lain. Responden usia >40tahun merupakan responden yang telah memiliki kematangan jiwa tetapi berada pada masa transisi
karena mendekati masa tua sehingga responden membutuhkan kedekatan dengan anggota
keluarga lainnya. Motivasi kedekatan dengan
anggota keluarga menyebabkan responden cenderung melakukan kegiatan bersama untuk
mendapatkan rasa kebersamaan dengan anggota keluarga lainnya. Kondisi ini menyebabkan
responden memilih ruang keluarga karena
respondendapat berhu-bungan langsung dengan
anggota keluarga yang lain. Ruang ini menjadi
ruang yang fleksibel dan dapat menjadi ruang
dengan bentuk kegiatan yang lain (Kennedy,
R.W., 1959). Ruang keluarga juga berfungsi
sebagai ruang penghubung dan ruang pengikat
karena ruang keluarga memiliki kecenderungan
berada pada bagian tengah rumah dengan
fasilitas yang dapat digunakan secara bersama
seperti televisi dan komputer.
Pemilihan ruang tamu sebagai ruang favorit
karena ruangan ini bersifat terbuka dan
berfungsi sebagai ruang penerima bagi rumah.
Responden yang memilih ruang tamu adalah
responden dengan pekerjaan wiraswasta dan
ibu rumah tangga. Ruang ini memiliki batasan
baik secara fisik maupun secara visual. Batasan
ini berhubungan dengan adanya viewlangsung
ke ruang luar ataupun batasan jendela yang
menghadap langsung keluar rumah.
Responden yang memilih ruang terasmerupakan responden laki-laki, berusia berusia 36-40
tahun dan masuk dalam kategori pekerjaan
lainnya. Responden laki-laki pada kondisi ini
biasanya sudah berada pada kondisi yang
mapan dan berusaha untuk menikmati ruang
dalam rumahnya sehingga responden menjadikan rumah sebagai tempat relaksasi setelah
bekerja seharian. Ruang teras memiliki keterbukaan langsung ke halaman sehingga kondisi
ruang ini memiliki view dan sirkulasi udara yang
baik.
“Teras cukup luas dan terbuka ke halaman. Dari
teras dapat merasakan suasana halaman rumah
yang lapang.”
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Responden yang memilih ruang kerja cenderung
responden yang bekerja dengan latar belakang
pendidikan S3. Responden membutuhkan waktu
bekerja yang lama di rumah dan ruang tersendiri untuk melakukan kegiatannya sehingga
responden menyukai ruang kerja untuk mengembangkan ilmu sesuai dengan latar
belakang pendidikannya.
Responden yang memilih dapur
mayoritas
berusia 26-35 tahun dan masuk dalam kategori
tidak bekerja serta bekerja sebagai PNS Non
Akademisi/ABRI.Pemilihan dapur sebagai ruang
favorit berhubungan dengan fungsi ruang yang
dapat digunakan untuk fungsi lain dan kegiatan
yang berhubungan dengan makanan. Kegiatan
yang berhubungan dengan makanan dapat
berupa kegiatan makan atau memasak makanan.
Responden yang memilih ruang makan
cenderung responden yang menggunakan ruang
makan untuk kegiatan lain selain sebagai
tempat makan. Responden mayoritas berusia
26-35 tahun dan masuk dalam kategori tidak
bekerja serta bekerja sebagai PNS Non
Akademisi/ABRI. Ruang ini cenderung multi
fungsi digunakan sebagai ruang kerja dan ruang
berkumpul keluarga. Adanya keterbatasan ruang
dalam rumah menyebabkan satu ruang dapat
digunakan untuk berbagai kegiatan.
Responden dengan latar belakang pendidikan
SMA, pelajar/mahasiswa dan berusia 16-20
tahun memilih km/wc sebagai ruang favoritnya.
Responden dengan kondisi ini cenderung mempunyai keinginan untuk menyepi dan menyendiri
sehingga membutuhkan ruang yang tertutup
agar responden dapat melakukan kegiatan yang
diinginkannya tanpa diganggu oleh orang lain.
Responden dapat langsung berinteraksi dengan
tubuhnya tanpa adanya gangguan dari luar baik
secara fisik maupun secara non fisik.
2. Pemilihan Ruang Favorit dalam Rumah
Ruang favorit merupakan ruang yang disukai
oleh responden karena adanya
penilaian
terhadap karakteristik fisik ruang, bentuk dan
warna (Sherwood, R.F., 1976). Penilaian
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responden terhadap
ruang menjadi alasan
pemilihan ruang favorit bagi responden.
Penentuan alasan pemilihan ruang favorit
dilakukan dengan cara identifikasi terhadap kata
kunci dari data teks yang diperoleh dan
kemudian dilakukan analisis konten (content
analysis)untukmenghasilkan alasan pemilihan
ruang favorit.Identifikasi kata kunci dilakukan
dengan menggunakan open codingterhadap
alasan pemilihan ruang favorit yang diperoleh
dari hasil kuesioner responden.
Kata kunci yang didapatkan kemudian dikategorisasi dengan menggunakan axial coding
sehingga menghasilkan 20 kata kunciberupa
desain warna, bentuk ruang, penataan perabot,
sirkluasi udara, pencahayaan, ukuran ruang,
tempat melakukan kegiatan utama dan kegiatan
lain, keamanan, sebagai ruang inspirasi, adanya
view keluar, privasi, ketenangan, adanya
fasilitas penunjang, letak ruang, suasana hangat,
sebagai ruang menyalurkan hobby, tempat
interaksi sosial, sebagai ruang terbuka, adanya
jangkauan pandangan, sebagai ruang refreshing
(lihat gambar 3).
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Gambar 3.Analisis Distribusi Alasan Pemilihan Ruang
Favorit dalam Rumah

Responden memilih ruang favorit berdasarkan
pada fungsi ruang untuk menampung kegiatan
utama ruang dan hampir 50% alasan ini diikuti
dengan alasan fungsi ruang untuk menampung
kegiatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa
ruang favorit memiliki kecenderungan untuk
menampung lebih dari satu kegiatan.
Penataan perabot menjadi alasan pemilihan
ruang favorit karena
berhubungan dengan
sirkulasi dalam ruang dan kelegaan responden
dalam menggunakan ruang favoritnya. Penataan
perabot ini juga dipengaruhi oleh penggunaan
dan pemilihan perabot terutama berhubungan
penggunaan perabot yang fleksibel.
Dari diagram di gambar 3 juga dapat dilihat
bahwa faktor yang menyebabkan responden
memilih ruang favorit adalah faktor kenyamanan
ruang untuk melakukan kegiatan. Kenyamanan
ruang inidicapai dengan adanya jendela dan
ventilasi yang dapat berfungsi untuk sirkulasi
udara dan pencahayaan siang hari dalam ruang.
Pemilihan ruang favorit juga dipengaruhi oleh
alasan desain warna ruang, bentuk ruang dan
ukuran ruang sehingga ruang memberikan nilai
estetis yang dapat dinikmati oleh responden.
Nilai ini mempengaruhi lamanya waktu responden untuk menggunakan ruang favorit.
Alasan pemilihan ruang favorit untuk setiap
ruangnya berbeda sehingga alasan pemilihan
ruang ini dianalisis dengan melakukan analisis
distribusi alasan pemilihan ruang favorit untuk
setiap ruang. Analisis dimulai dengan melakukan
klasifikasi terhadap alasan pemilihan ruang
favorit dan kemudian hasilnya digunakan untuk
analisis korespondensi alasan pemilihan ruang
favorit untuk setiap ruang.
Ruang tidur dapat digunakan sebagai tempat
untuk melakukan kegiatan lain selain kegiatan
utama tidur. Ruang tidur biasanya terletak pada
bagian dalam rumah dan tidak berhubungan
langsung dengan ruang luar sehingga ruang ini
memiliki tingkat privasi tinggi, keamanan dan
ketenangan (lihat gambar 4.)
Desain warna ruang makan menjadi alasan
responden memilih ruang makan sebagai ruang
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favorit karena penggunaan warna dapat
memberikan pengaruh terhadap kegiatan makan
responden (lihat gambar 4).
RF : Dapur (5)
ruang inspirasi (10)
RF : Km/w c (3)
ruang menyalurkan hobby (4)
RF : Ruang keluarga (109)
ukuran ruang (34)
view keluar (11)
fasilitas penunjang (18)
letak ruang (16)
suasana hangat (16)
RF : Ruang kerja (10)
penataan perabot (131)
tempat kegiatan utama (175)
RF Ruang makan (4)
desain w arna (53)
RF : Ruang tidur (173)
tempat kegiatan lain (82)
RF : Ruang tamu (10)
pencahayaan (97)
sirkulasi udara (128)
bentuk ruang (62)
keamanan (2)
ketenangan (5)
privasi (47)
RF : Teras (10)
jangkauan pandangan (1)
ruang terbuka (5)
ruang refreshing (2)
Gambar 4. Diagram Dendrogram Korespondensi
antara Kategori Ruang Favorit dan Alasan Pemilihan
Ruang Favorit

Ruang kerja hanya menampung kegiatan utama
dengan penataan perabot formal sehingga
menyebabkan responden dapat menggunakan
ruang ini semaksimal mungkin.
Ruang dapur dan km/wc memiliki keterbatasan
dalam penggunaan sehingga ruang ini hanya
digunakan untuk kegiatan tertentu dengan
jumlah pengguna terbatas. Responden dapat
melakukan kegiatan memasak di ruang dapur
dan responden dapat mendapatkan inspirasi di
km/wc.
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Ruang keluarga berhubungan dengan anggota
keluarga, keakraban dan
suasana
hangat
dalam ruang. Ruang ini menjadi favorit karena
adanya ukuran ruang yang memadai, adanya
view keluar, adanya fasilitas penunjang yang
dapat memfasilitasi kebutuhan anggota keluarga
dan biasanya ruang keluarga ini merupakan
ruang penghubung antar ruang dalam rumah.
Ruang tamu sebagai ruang penerima dalam
rumah menjadi tempat interaksi antara orang
dalam rumah dan orang dari luar rumah. Ruang
ini menjadi ruang favorit bagi responden karena
ruang ini terletak pada bagian depan rumah
sehingga memiliki pencahayaan dan sirkulasi
udara yang memadai. Bentuk ruang tamu yang
simpel juga menjadi faktor yang menjadi
pertimbangan responden untuk memilih ruang
tamu ini sebagai ruang favorit.
Letak ruang teras berhubungan langsung
dengan ruang luar sehingga teras merupakan
ruang terbuka yang mempunyai jangkauan
pandangan keluar serta ruang ini dapat digunakan sebagai ruang refreshing.
Alasan pemilihan ruang sebagai ruang favorit
kemudian diklasifikasikan dan menghasilkan
enam urutan faktor klasifikasi yaitu fungsi ruang,
utilitas ruang, interior ruang, bentuk ruang,
suasana ruang dan letak ruang(lihat tabel 1).
Pemilihan ruang favorit memiliki kecenderungan
paling banyak dipengaruhi oleh penggunaan
ruang untuk menampung kegiatan utama dan
kegiatan lainnya, kondisi bukaan ruang untuk
memasukkan cahaya matahari, sirkulasi udara
dan view keluar ruang dan kondisi interior ruang.
Bentuk ruang tidak menjadi faktor yang kuat
karena bentuk ruang rumah biasanya hampir
sama berbentuk segi empat karena pertimbangan fungsi ruang dan ruang efektif dalam
rumah. Suasana ruang tidak menjadi faktor
dominan karena responden membutuhkan suasana ruang khusus hanya untuk ruang tidur dan
ruang keluarga. Faktor letak ruang tidak menjadi faktor yang kuat karena letak susunan letak
ruang dalam rumah tidak mempengaruhi kondisi
dalam ruangan secara langsung dan hanya
memiliki pengaruh dalam hubungan antara
ruang satu dengan ruang lainnya.
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lain

92

67

0

4

0

8

4

0

61

13

1

1

0

2

2

2

Inspirasi

8

0

0

0

2

0

0

0

Menyalur
kan hobby

0

0

0

3

1

0

0

0

Refreshing

0

0

0

0

0

0

0

2

Interaksi
sosial

0

0

0

0

0

0

0

1

161

80

1

8

3

10

6

5

32

25

0

2

1

2

0

0

Ruang Tidur

Ruang
Keluarga

Tabel 1. Klasifikasi
Faktor yang mempengaruhi
Alasan Pemilihan Ruang Favorit pada Setiap Ruang
dalam Rumah
Alasan
Pemilihan
Ruang

Bentuk Ruang
Bentuk
ruang
Ukuran
ruang

7

22

2

1

0

0

0

2

39

47

2

3

1

2

0

2

0

15

0

1

0

0

0

0

0

15

0

1

0

0

0

0

34

13

2

2

0

2

0

1

78

41

4

2

0

6

0

0

Letak Ruang
Letak ruang
Interior Ruang
Desain
warna
Penataan
perabot
Fasilitas
penunjang

0

18

0

0

0

0

0

0

112

72

6

4

0

8

0

1

55

51

7

2

2

2

1

8

39

44

3

2

0

3

0

6

2

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Utilitas Ruang
Sirkulasi
udara
Pencahaya
an
View keluar
Ruang
terbuka
Jangkauan
pandangan

0

0

0

0

0

0

0

1

96

104

10

4

2

5

1

20

Keamanan

2

0

0

0

0

0

0

0

Privasi

47

0

0

0

0

0

0

0

Ketenangan

5

0

0

0

0

0

0

0

Suasana
hangat

0

12

0

0

0

0

0

4

54

12

0

0

0

0

0

4

Suasana Ruang

Pemilihan ruang tidur sebagai ruang favorit
tidak mempertimbangkan faktor letak ruang
terhadap ruang yang lain karena ruang tidur
biasanya terletak pada bagian sudut rumah
dengan pertimbangan privasi dan ketenangan.
Pemilihan ruang tamu sebagai ruang favorit
tidak mempertimbangkan letak ruang dan
suasana ruang karena biasanya ruang tamu
letaknya pada bagian depan rumah dan ruang
ini bersifat terbuka sehingga ruang ini mempunyai suasana yang hampir sama dengan
ruang tamu pada umumnya.
3. Hubungan Ruang Favorit dengan Ruang
yang Sering Digunakan dalam Rumah
Faktor yang mempengaruhi pemilihan ruang
seharusnya mendorong responden menggunakan ruang favorit dengan frekuensi yang
sering dan dalam waktu yang cukup lama.
Tetapi pada kenyataannya, masih banyak
responden menggunakan ruang favorit dalam
frekuensi waktu singkat (45,1%) sehingga ruang
yang sering digunakan tidak menunjukkan
bahwa ruang tersebut menjadi ruang favorit
bagi responden. Kondisi ini disebabkan adanya
tuntutan kegiatan yang tidak dapat dilakukan di
ruang favorit sehingga tingkat
kepentingan
ruang yang sering digunakan lebih tinggi
daripada tingkat kepentingan ruang favorit.
Berdasarkan waktu penggunaannya ‘Ruang
Favorit’ (RF) terbagi menjadi lima kelompok
(lihat gambar 5) yaitu :
1. Ruang dengan penggunaan kurang dari 1
jam yaitu ruang makan dan km/wc
2. Ruang dengan penggunaan 1-2 jam yaitu
ruang dapur dan teras
3. Ruang dengan penggunaan 3-4 jam yaitu
ruang keluarga dan ruang tamu
4. Ruang dengan penggunaan 3-6 jam yaitu
ruang kerja
5. Ruang dengan penggunaan lebih dari 7 jam
yaitu ruang tidur.

Faktor pemilihan ruang yang paling banyak
berpengaruh adalah faktor pemilihan ruang
keluarga karena ruang ini memiliki karakteristik
ruang yang kompleks dengan penggunaan yang
lebih banyak melibatkan anggota keluarga.
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RF : Dapur (5)
RF : Teras (10)
Waktu RF 1-2 jam (33)
RF : Ruang keluarga (109)
Waktu RF 3-4 jam (72)
RF : Ruang tamu (10)
Waktu RF 5-6 jam (80)
RF : Ruang kerja (10)
RF : Ruang tidur (173)
Waktu RF > 8 jam (74)
Waktu RF 7-8 jam (55)
RF : Km/w c (3)
RF : Ruang makan (4)
Waktu RF < 1 jam (10)
Gambar 5. Diagram Dendrogram Korespondensi
antara Kategori Ruang Favorit (RF) dengan Waktu
Penggunaan Ruang dalam Satu Hari.

Berdasarkan waktu penggunaannya ‘Ruang
yang Sering Digunakan’ (RSD) terbagi menjadi
empat kelompok (lihat gambar 6) yaitu :
1. Ruang dengan penggunaan kurang dari 1
jam yaitu km/wc
2. Ruang dengan penggunaan 1-2 jam yaitu
ruang dapur
3. Ruang dengan penggunaan 3-4 jam yaitu
ruang keluarga, ruang tamu, ruang makan,
ruang kerja dan teras
4. Ruang dengan penggunaan lebih dari 5 jam
yaitu ruang tidur.

Penggunaan Ruang Favorit (RF) dan Ruang
yang Sering Digunakan (RSD) seharusnya
memiliki hubungan secara langsung. Responden
menggunakan ruang favorit sebagai ruang yang
sering digunakan adalah responden yang merasa bahwa ruang tempat melakukan kegiatan
sesuai dengan tingkat kesukaan responden
terhadap ruang. Sedangkan responden yang
tidak menggunakan ruang favorit sebagai ruang
yang sering digunakan memiliki alasan pemenuhan kebutuhan kegiatan dalam rumah
yang tidak dapat difasilitasi oleh ruang favorit.
Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya kesamaan dan ketidaksamaan pemilihan ruang
favorit dengan ruang yang sering digunakan
yang disebabkan karena adanya perbedaan
faktor pemilihan ruang (fungsi ruang, utilitas
ruang, interior ruang, bentuk ruang, suasana
ruang dan letak ruang) dan waktu penggunaan
ruang (lihat tabel 2).
Tabel 2. Persamaan Pemilihan Ruang Favorit (RF)
dan Ruang yang sering digunakan (RDS)
Ruang yang sering digunakan
Dapur

Gambar 6. Diagram Dendrogram Korespondensi
antara Kategori Ruang yang sering digunakan (RSD)
dengan Waktu Penggunaan Ruang dalam Satu Hari.
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R. kel

R.
kerja

R.makan

R.
tamu

R.
tidur

Teras

0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
4
1,23
57,14
40,00
3
0,93
42,86
1,73
0
0,00
0,00
0,00
7
2,16

3
0
0,93
0,00
1,79
0,00
60,00
0,00
2
0
0,62
0,00
1,19
0,00
66,67
0,00
40
0
12,35
0,00
23,81
0,00
36,70
0,00
6
0
1,85
0,00
3,57
0,00
60,00
0,00
1
0
0,31
0,00
0,60
0,00
25,00
0,00
1
0
0,31
0,00
0,60
0,00
10,00
0,00
110
1
33,95
0,31
65,48 100,00
63,58
0,58
5
0
1,54
0,00
2,98
0,00
50,00
0,00
168
1
51,85
0,31

Jml

Ruang Favorit
Dapur

Km/
wc

Ruang
keluar
ga

RDS : Dapur (6)
Waktu RDS 1-2 jam (26)
RDS : Ruang keluarga (116)
RDS : Ruang tamu (7)
RDS : Ruang makan (9)
Waktu RDS 3-4 jam (66)
RDS : Ruang kerja (13)
RDS : Ruang tidur (168)
Waktu RDS > 8 jam (93)
Waktu RDS 7-8 jam (54)
Waktu RDS 5-6 jam (83)
RDS : Teras (1)
RDS : Km/w c (4)
Waktu RDS < 1 jam (2)

Km/wc

Ruang
kerja

Ruang
ma
kan
Ruang
tamu
Ruang
tidur

Teras

0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
2
0,62
33,33
1,83
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
1
0,31
16,67
10,00
3
0,93
50,00
1,73
0
0,00
0,00
0,00
6
1,85

0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
1
0,31
25,00
0,92
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
2
0,62
50,00
1,16
1
0,31
25,00
10,00
4
1,23

1
0,31
0,86
20,00
0
0,00
0,00
0,00
62
19,14
53,45
56,88
2
0,62
1,72
20,00
0
0,00
0,00
0,00
3
0,93
2,59
30,00
45
13,89
38,79
26,01
3
0,93
2,59
30,00
116
35,80

1
0,31
7,69
20,00
1
0,31
7,69
33,33
4
1,23
30,77
3,67
2
0,62
15,38
20,00
1
0,31
7,69
25,00
0
0,00
0,00
0,00
3
0,93
23,08
1,73
1
0,31
7,69
10,00
13
4,01

0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
2
0,62
22,22
50,00
1
0,31
11,11
10,00
6
1,85
66,67
3,47
0
0,00
0,00
0,00
9
2,78

5
1,54

3
0,93

109
33,64
10
3,09

4
1,23

10
3,09
173
53,40

10
3,09

324

Persamaan pemilihan ruang favorit dan ruang
yang sering digunakan menghasilkan suatu
persamaan pemilihan ruang tidur, ruang
keluarga, ruang tamu, ruang kerja dan ruang
makan. Persamaan ini disebabkan faktor pe-
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milihan ruang favorit yang mendorong ruang
favorit nyaman untuk sering digunakan dalam
waktu yang lama untuk pemenuhan kegiatan
dalam rumah.
Ketidaksamaan pemilihan ruang favorit (RF)
dengan ruang yang sering digunakan (RDS)
(lihat tabel 2) ditunjukkan oleh :
a. Responden memilih ruang tidur sebagai
ruang favorit tetapi cenderung memilih
ruang lain sebagai ruang yang sering
digunakan (36,42%).
b. Responden memilih ruang keluarga sebagai
ruang favorit tetapi cenderung memilih
ruang tidur, ruang kerja, dapur, km/wc
sebagai ruang yang sering digunakan
(43,12%)
c. Responden memilih ruang makan sebagai
ruang favorit tetapi cenderung memilih
ruang tidur dan ruang kerja sebagai ruang
yang sering digunakan (50%).
d. Responden memilih ruang tamu sebagai
ruang favorit tetapi cenderung memilih
ruang keluarga, ruang tidur, ruang makan
dan dapur (60%)
e. Responden memilih ruang kerja sebagai
ruang favorit tetapi responden cenderungan
menggunakan ruang tidur dan ruang
keluarga sebagai ruang yang sering
digunakan (80%) .
Ketidaksamaan pemilihan ini disebabkan adanya
faktor fungsi ruang yang hanya digunakan untuk
satu kegiatan saja sedangkan responden
membutuhkan ruang lain untuk menampung
kegiatan sehari-hari. Faktor utilitas ruang,
interior ruang, bentuk ruang, suasana ruang dan
letak ruang memiliki tingkat pengaruh yang kecil
untuk mempengaruhi ruang favorit menjadi
ruang yang sering digunakan.
Tingkat kebetulan (coincidence) pemilihan ruang
favorit (RF) dan ruang yang sering digunakan
(RDS) dapat dianalisis dengan menggunakan
analisis korespondensi(lihat gambar 7) sehingga
akan didapatkan hubungan antara ruang favorit
(RF) dan ruang yang sering digunakan (RDS)
dalam rumah.

RF : Dapur (5)
RF : Ruang kerja (10)
RF : Teras (10)
RF : Km/w c (3)
RF : Ruang keluarga (109)
RDS : Ruang keluarga (116)
RSD : Dapur (6)
RF : Ruang tidur (173)
RDS : Ruang tidur (168)
RDS : Km/w c (4)
RDS : Teras (1)
RF : Ruang tamu (10)
RDS : Ruang tamu (7)
RF : Ruang makan (4)
RDS : Ruang kerja (13)
RDS : Ruang makan (9)
Gambar 7. Diagram Dendrogram Korespondensi
antara Kategori Ruang Favorit (RF) dengan Ruang
yang sering digunakan (RSD) dalam Rumah.

Gambar 7. menunjukkan tingkat kebetulan
responden memilih ruang favorit yang sama
dengan ruang yang sering digunakan. Responden memilih ruang tidur sebagai ruang
favorit memiliki kecenderungan sering menggunakan ruang tidur dan km/wc. Responden
yang memilih ruang keluarga sebagai ruang
favorit memiliki kecenderungan untuk sering
menggunakan ruang keluarga untuk kegiatannya sehari-hari. Responden yang memilih ruang
makan sebagai ruang favorit memiliki kecenderungan memilih ruang kerja dan ruang makan
sebagai ruang yang sering digunakan. Responden yang memilih ruang tamu sebagai ruang
favorit akan menggunakan ruang tamu secara
maksimal untuk kegiatannya sehari-hari. Hal ini
memperkuat pernyataan bahwa ruang favorit
yang sering digunakan merupakan ruang yang
dapat menampung kegiatan utama responden
dalam waktu tertentu dengan kondisi ruang
sesuai dengan tingkat kesukaan responden
terhadap ruang.
Tabel 2. menunjukkan bahwa persamaan
pemilihan ruang kerja sebagai ruang favorit dan
ruang yang sering digunakan sedangkan
gambar7. menunjukkan ruang kerja sebagai
ruang favorit tidak memiliki tingkat kebetulan
sebagai ruang yang sering digunakan. Hal ini
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disebabkan karena prosentase kecenderungan
kesamaan pemilihan ruang kerja sebagai ruang
favorit dan ruang yang sering digunakan lebih
kecil (20%) jika dibandingkan dengan prosentase pemilihan ruang tidur sebagai ruang yang
sering digunakan (60%) dan ruang keluarga
sebagai ruang yang sering digunakan (20%).
Kondisi ini menyebabkan ruang kerja tidak dapat
dikategorikan sebagai ruang favorit yang sering
digunakan.
Hasil analisis hubungan antara ruang favorit dan
ruang yang sering digunakan menunjukkan
bahwa ruang favorit yang sering digunakan
adalah ruang tidur, ruang keluarga, ruang tamu
dan ruang makan. Penggunaan ruang ini
sebagai ruang favorit seharusnya lebih lama
atau sama jika dibandingkan dengan pengunaan
ruang sebagai ruang yang sering digunakan.
Gambar 5. dan gambar 6. menunjukkan bahwa
ruang tidur sebagai ruang favorit digunakan
lebih dari 7 jam sedangkan ruang tidur sebagai
ruang yang sering digunakan lebih dari 5 jam,
ruang keluarga dan ruang tamu memiliki waktu
penggunaan yang sama sebagai ruang favorit
dan ruang yang sering digunakan, ruang makan
sebagai ruang favorit digunakan kurang dari 1
jam sedangkan ruang makan sebagai ruang
yang sering digunakan lebih 3-4 jam. Kondisi ini
menun-jukkan bahwa ruang tidur, ruang keluarga dan ruang tamu sudah memenuhi
keinginan responden sebagai ruang favorit yang
sering digunakan sedangkan ruang makan
masih membutuhkan perbaikan perencanaan
ruang dengan memperhatikan aspek fungsi
ruang, utilitas ruang, interior ruang, bentuk
ruang, suasana ruang dan letak ruang dan
peningkatan frekuensi waktu pemakaian sehingga ruang makan dapat menjadi ruang favorit
yang sering digunakan.
Kesimpulan
Pemilihan ruang favorit tergantung pada kondisi
sosial ekonomi responden sehingga pemilihan
ruang favorit yang paling banyak dipilih oleh
responden adalah ruang tidur dan ruang
keluarga. Pemilihan ruang favorit ini disebabkan
karena adanya faktor fungsi ruang, utilitas
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ruang, interior ruang, bentuk ruang, suasana
ruang dan letak ruang.
Ruang favorit juga dapat menjadi ruang yang
sering digunakan adalah ruang tidur, ruang
keluarga, ruang tamu dan ruang makan. Ruang
ini tidak hanya berfungsi untuk satu kegiatan
saja tetapi dapat menampung kegiatan lain
yang menunjang kegiatan utama, ruang memiliki tingkat privasi, keamanan dan ketenangan,
ruang memperhatikan desain war-na, adanya
ukuran ruang yang memadai, penataan perabot
yang optimal ditambah dengan fasilitas penunjang pada ruang, serta adanya hubungan ruang
dengan ruang luar sehingga ruang memiliki view
yang baik.
Penelitian ini merupakan penelitian awal yang
berhubungan dengan ruang dalam rumah
sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan yang
mendalami aspek yang mempengaruhi perencanaan ruang dalam rumah.
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