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ABSTRACT Along with growth sum up resident, claiming house requirement 
existence which quickly follow mentioned growth rate. One of housing concept 
which is a lot of raised by the parties of Developer housing is housing Real 
Estate concept, where planning leaned at economic and practical factor. So that 
change society behavior follow to shift. This change is marked with housing form 
which is initially having the character of partisipative according to culture 
socialize Indonesia of generally, that is housing  have type to kampong 
  
And this research target is wishing to know, whether/ what that concept Real 
Estate fitt in with our society Behavior generally, whether/what there is 
feebleness, or possible conception this Real Estate is assessed to place 
behavior better, considering a scheme and planning, specially the house shall 
able to place behavior  the consumer to be better. 
  
Research done/conducted takenly case study in  Housing Real Estate Bintaro 
Jaya, in sector V housing specially. Showing a lot of feebleness, specially with 
reference to the macth  behaviorally is the unmate. A lot of dweller making a 
change or adaptation to his/its house environment, from visible case study data 
about 79 % responder perform change utilize to macth the behaviorally  which 
bringing of, goodness from experience, cultural, or the other background. This is 
showing that Housing Real Estate concept, require to be re-evaluated, or at least 
modification, thereby is not happened by matter of like above, what finally harm 
consumer and environmental by  it self 
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A. PENDAHULUAN 
 
Pada tahun 1957, Louis I. Khan dalam buku Ruang dalam Arsitektur oleh 
Van de Ven (1995), berkata, “Arsitektur berarti menciptakan ruang 
dengan cara yang benar – benar direncanakan dan dipikirkan”.. Dua 
kata ‘direncanakan dan dipikirkan’ merupakan satu pernyataan sekaligus 
pertanyaan besar yaitu direncanakan dan dipikirkan karena apa ?. Pada 
perkembangannya pernyataan dan pertanyaan tentang ruang terus bergulir 
dari sekitar abad sembilan belas, terutama muncul dalam teori – teori 
estetika, lebih tepatnya awal tahun 1890-an, bersamaan dengan munculnya 
arsitektur modern, khususnya gerakan Art-Nouveau sampai sekarang. 
Pembahasan mengenai ruang juga digulirkan oleh para filsuf seperti Lao 
Tzu, Plato, Aristoteles yang banyak membahas ide ruang dalam filsafat dan 
ilmu pengetahuan.  

 
Ruang, menjadi kata yang begitu fundamental ketika berbicara tentang 
esensi dari arsitektur, bahkan para arsitek berusaha keras agar 
rancangannya terwujud dengan baik, dengan menciptakan ruang – ruang 
dengan segala persyaratan teknis dan ketentuan lain, tetapi umumnya 
mereka menciptakan ruang – ruang didasarkan atas intuisi dan pengalaman 
mereka. Belum ada penelitian yang sistematis tentang pengaruh rancangan 
arsitektural terhadap manusia. Sebuah contoh yang cukup dianggap tragis  
ketika tahun 1972 diledakannya komplek perumahan modern Pruitt-Igoe di 
St. Louis, Amerika serikat, walaupun usia perumahan ini baru 17 tahun, 
tindakan tersebut dilaksanakan karena komplek tersebut sudah berubah 
buruk menjadi slum ( kumuh ), area dengan lingkungan kriminal yang tidak 
bisa dikuasai lagi oleh dinas kota. Pada tahun 1955 proyek perumahan 
tersebut sebetulnya diberikan penghargaan oleh American Association of 
Architecture sebagai sebuah proyek modern yang memenuhi segala kriteria 
gerakan modernisme yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Le Corbusier 
dan kawan – kawanya. ( Zahnd, 1999 ). Padahal secara teknis gedung 
tersebut sudah dianggap sangat layak, tetapi penelaahan tentang aspek – 
aspek lain kurang diperhatikan, misalnya perilaku yang akan diwadahi dan 
yang akan terjadi jika membentuk bentukan bangunan seperti itu, dll.  
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Mengacu pada karya psikolog ekologi Roger Beker dalam buku Pengantar 
Arsitektur pada akhirnya sasaran dari perancangan  arsitektural adalah 
menciptakan bentuk yang memuaskan perilaku. Ketepatan suatu bentuk 
tergantung pada sejauh mana ia cocok dengan konteks perilaku, sosial dan 
budayanya. (Snyder dan Catanese, 1991).  
 
Berbagai pertanyaan dan pernyataan – pernyataan diatas memuncukan 
kembali pertanyaan tentang tata ruang seperti apa yang dapat 
mempengaruhi perilaku dan mempengaruhi perilaku seperti apa ? untuk 
menjawab pertanyaan itu tidaklah mudah, diperlukan penelitian lebih lanjut 
tentang hal tersebut, untuk itu peneliti mengambil judul Menelusuri Pengaruh 
Tata Ruang Rumah Tinggal Terhadap Perilaku Penghuni pada Perumahan 
Real Estate, dipilihnya rumah tinggal sebagai obyek penelitian, karena 
umumnya berbagai hal yang berhubungan dengan perilaku akan lebih dapat 
diamati di rumah tinggal dibandingkan dengan tempat lain, selain 
kemungkinan waktu seseorang tinggal di rumah  lebih lama, rumah juga  
memiliki berbagai tipe atau tata ruang sehingga dari tata ruang tersebut 
dapat disimpulkan keluaranya atau pengaruh yang terjadi terhadap perilaku 
penghuni yang ada dalam rumah tinggal tersebut, sedang dipilihnya 
lingkungan perumahan Real Estate, karena perumahan Real Estate seperti 
dikatakan oleh Salura (2001) dalam bukunya ber-Arsitektur  bahwa Real 
Estate banyak menjadi sekedar property, sekedar produk komersial. 
Kebanyakan dari padanya telah kehilangan makna awalnya sebagai wadah 
kebutuhan akan rumah tinggal yang mendesak dan dalam jumlah yang 
banyak, yang didukung oleh revolusi industri. Kebutuhan dan nilai – nilai 
budaya masyarakat yang kurang diperhatikan. maka pemilihan lingkungan 
perumahan real estate diharapkan mampu memberi perbandingan keadaan 
dengan perumahan yang lain atau perumahan di Indonesia pada umumnya.  
 
Dengan demikian hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digunakan 
oleh para arsitek yang secara pengalaman dan intuisi masih kurang, agar 
dapat menghasilkan perancangan arsitektural yang dikatakan baik, terutama 
dalam perancangan rumah tinggal sebagai area terkecil dalam lingkungan. 
Seorang pakar psikologi lingkungan, Baum dan Davis (Sears, 1985) 
menyatakan bahwa perilaku yang dihasilkan pada lingkup dia tinggal akan 
ikut dibawa ketika ia keluar dari luar tempat tinggalnya. Hal ini berarti 
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seorang arsitek dituntut untuk menciptakan ruang dan penataannya  yang 
tidak saja secara teknis memenuhi persyaratan sebagai ruang, tetapi  
sekaligus mampu mewadahi dan membentuk perilaku penghuninya dengan 
baik. 

 
Dalam penelitian tentang penelusuran Pengaruh Tata Ruang Rumah Tinggal 
Terhadap Perilaku Penghuni ini, masalah yang dapat dirumuskan adalah 
sebagai berikut : 
a. Bagaimana  perilaku mempengaruhi tata Ruang  ? 
b. Bagaimana penataan ruang rumah tinggal dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang yang menghuni di dalamnya ? 
c. Tata ruang rumah tinggal seperti apa yang dapat mempengaruhi 

penghuninya dan  pengaruh perilaku seperti apa yang timbul pada 
penghuninya akibat dari penataan ruangnya ?  

 
Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi guna 
mengetahui, menjawab dan menjelaskan tentang pengaruh tata ruang 
rumah tinggal  terhadap perilaku penghuni rumah tinggal yang diteliti. Tujuan 
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menganalisis sejauh mana tata ruang pada rumah tinggal dapat 

mempengaruhi perilaku penghuni.. 
2. Untuk mengetahui tata ruang seperti apa dan mempengaruhi perilaku 

seseorang dalam hunian / rumah tinggal seperti apa.  
3. Penelitian ini diharapkan para perancang bangunan terutama rumah 

tinggal, mampu mengaplikasikan hasil penelitian kedalam bentuk desain 
arsitektur terutama rumah tinggal, agar hasil rancangannya mampu 
memuaskan perilaku, demikian sebaliknya, perilaku dapat terwadahi 
oleh rancangan yang dibuat oleh perancangnya. 

 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah Metode Deskriptif, yaitu 
suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu 
set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada 
masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 
deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta –  fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang 
diselidiki. ( Nazir, 1988). Menurut Whitney ( Nazir, 1988), metode deskriptif 
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adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif 
mempelajari masalah – masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang 
berlaku dalam masyarakat serta situasi – situasi tertentu, termasuk tentang 
hubungan, kegiatan – kegiatan, sikap – sikap, pandangan – pandangan, 
serta proses – proses yang sedang berlangsung dan pengaruh – pengaruh 
dari suatu fenomena. 

 
Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah warga Sektor V 
Bintaro Jaya, Karena tidak adanya ketersedian waktu yang memenuhi, maka 
dalam menentukan populasi yang akan diteliti   akan diambil sample dengan 
cara acak ( random ), yaitu dengan mendatangi beberapa rumah yang ada 
pada dilingkungan Sektor V dan ditetapkan sebagai sample penelitian, 
dengan jumlah satu Rukun Tetangga atau mewakili, sekitar kurang lebih 50 
sampel.     

 

B.   BEBERAPA PENGERTIAN 
 

1. 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.      

 

2. Pengertian Perilaku   
 
Pengertian Tingkah Laku menurut sarwono (1992)  adalah perbuatan – 
perbuatan manusia, baik yang terbuka ( kasat mata ) maupun tertutup ( 
tidak kasat mata ). Perbuatan yang terbuka ini dinamakan juga sebagai 
overt behavior, yang meliputi segala tingkah laku yang yang bisa 
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langsung ditangkap oleh indera seperti melempar, memukul, menyapu, 
mengemudi dan lain sebagainya. Sedangkan tingkah laku yang tidak 
kasat mata atau covert behavior  adalah harus diselidiki dengan metode 
atau instrument khusus karena tidak bisa langsung ditangkap indera, 
misalnya motivasi, sikap, berfikir, beremosi dan minat. 
 

3. Proses Muncul Perilaku 
 

Menurut aliran Behaviorisme, Siwi (2000) mengatakan bahwa untuk 
mengetahui akan suatu pengaruh dapat digunakan Teori Stimulus – 
Response Dollard – Miller, yang secara sederhana menyebutkan empat 
komponen, yaitu : 

a. Drives, adalah kebutuhan yang dapat di bagi dua yaitu primary drives 
( kebutuhan dasar ) yang bersifat fisik ataupun material yang alamiah, 
dimana tanpa pemenuhan kebutuhan ini maka manusia terganggu, 
dan kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan sosial yang dipelajari 
ataupun yang dipunyai oleh seorang manusia.   

b. Cue, adalah pilihan – pilihan dan target respon yang akan dilakukan 
oleh seseorang terhadap situasi tertentu. Kebutuhan menuntut 
manusia melakukan sesuatu untuk memenuhi ataupun tidak 
memenuhinya. Cue menentukan kapan, dimana, dan bagaimana 
respon dilakukan.   

c. Response, adalah tanggapan seseorang manusia setelah hubungan 
antara cue – response terjadi. hal ini dimungkinkan karena cue adalah 
pilihan – pilihan dan target dari respon itu sendiri. Respon dalam hal 
ini juga bisa dilihat sebagai tindakan yang pada satu kondisi tertentu 
cenderung untuk melakukan tindakan tertentu dibandingkan tindakan 
yang lain.   

d. Reinforcement, adalah perilaku yang berulang dari respon atas 
stimulus yang sama, atau melalui proses belajar sosial, stimulus 
tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu pula bagi seseorang. 
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4. Persepsi 
 

Pada prinsipnya setiap yang berada disekitar kita akan kita tangkap 
melalui indera yang kita punyai seperti keadaan suhu, suara, cahaya 
yang dikeluarkan oleh lingkungan. Untuk itu ada beberapa penjelasan 
bagaimana persepsi pada manusia itu dapat muncul atau dimunculkan, 
beberapa penjelasan tersebut antara lain : 

 

C. PERSEPSI  TERHADAP LINGKUNGAN. 
 

1. 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 (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.   
Selanjutnya Hall (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. 
 

2. Privacy 
 
Privacy adalah keinginan atau kecenderungan pada diri seseorang 
untuk tidak diganggu kesendiriannya. privacy juga merupakan dorongan 
untuk melindungi ego dari seseorang yang tidak dikehendaki. Holahan 
(Sarwono, 1992) membuat alat untuk mengukur kadar dan mengetahui 
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jenis – jenis privacy ( privacy preference scale ) dan ia mendapatkan  
jenis privacy yang terbagi dalam dua golongan :  
a. Golongan pertama adalah keinginan untuk tidak diganggu secara 

fisik.  
b. Golongan kedua adalah golongan untuk menjaga kerahasiaan diri 

sendiri yang terwujud dalam tingkah laku hanya memberi informasi 
yang dianggap perlu ( control of information ).  

 

3. Territoriality 
 
Hollahan (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 (Sarwono, 1992) menggolongkan 
territoriality menjadi tiga meliputi : 
a.  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. 

b.  Teritori sekunder, yaitu tempat – tempat yang dimiliki bersama oleh 
sejumlah orang yang sudah cukup saling mengenal. Misalnya ruang 
kelas. 

c.  Teritori public, yaitu tempat – tempat terbuka untuk umum dimana 
pada prinsipnya setiap orang duntuk berada ditempat itu. misalnya 
pusat perbelanjaan. 

 

D.   PERKEMBANGAN REAL ESTATE 
 
Secara singkat dapat dijelaskan beberapa karakter fisik dan sosial pada 
permukiman Real Estate yang ditinjau dari konsep New Urbanism yang 
umumnya mempunyai prinsip tentang perencanaan dan pembangunan kota, 
seperti di tulis oleh Kwanta (2001) bahwa karakter fisik dan sosial Real 
Estate dalam tinjauan gerakan New Urbanism antara lain : 
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1. Tampilan dan tatanan rumah tidak ditekankan lagi pada penyelenggara 
(penghuni dan anggota keluarga) dan kondisi iklim setempat, tetapi pada 
penampilan yang dikehendaki oleh pasar dan pemodal. 

2. Komposisi penggunaan lahan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk 
lahan yang efektif yaitu lahan perumahan (lebih besar dari 60 %) dan 
sarana perdagangan yang dapat dijual. 

3. Tipe rumah yang beraneka ragam telah diterapkanpada perumahan 
skala besar sesuai ketentuan pemerintah tentang komposisi 1:3:6 (SKB 
tiga menteri), namun karena pertimbangan pasar rumah – rumah 
sederhana diletakan pada suatu blok perumahan  tertentu terpisah 
dengan blok perumahan menengah dan mewah agar nilai jual yang lebih 
tinggi pada perumahan mewah tetap tercapai. 

4. Kepadatan penduduk relative rendah berkisar antara 50 – 200 jiwa per 
ha, kecuali pada perumahan sederhana kepadatan berkisar antara 300 
– 400 jiwa per ha.berakibat pada konsumsi lahan relatif luas dan jarak 
jangkau yang relatif jauh bagi pejalan kaki. 

5. Konsep multi fungsi pada perumahan berskala besar dapat diterapkan 
karena luas lahan yang mencukupi, namun hal ini tidak terjadi pada 
perumahan sederhana yang luas lahanya relatif kecil dan daya dukung 
penduduk sedikit, misalnya di bawah 30 ha, dimana ketentuan kawasan 
terkecil dalam perencanaan kota yaitu unit masyarakat adalah dengan 
luas maximum  30 ha dengan daya dukung penduduk 3500 jiwa. 
 

E.   KERANGKA PEMIKIRAN  
 
Sedangkan untuk pembentukan hunian seharusnya ada beberapa hal yang 
tidak bisa distandarisasi, karena jika dilihat dari kebutuhan masing – masing 
penghuni akan memiliki perbedaan, ditambah dengan perbedaan karakter 
pada setiap manusia, dari buku House Form and Culture oleh Rapoport 
(1969),  paling tidak disebutkan ada lima aspek yang dapat mempengaruhi 
pembentukan hunian antara lain : 
1. Some basic need, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. 
2. Family, yaitu adanya gaya hidup yang menganut faham poligami atau 

monogamy dan adanya perencanaan perluasan rumah karena satu 
keluarga dengan sanak saudara yang tinggal bersama. 
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3. Position of women, posisi dan peranan wanita yang membuat adanya 
persepsi dan interpretasi ruang yang berbeda dalam sistem sosial 
masyarakat tertentu. 

4. The need for privacy, yaitu adanya peranan memiliki harga diri terhadap 
ruang yang menjadi wilayahnya dan tempat – tempat pribadi yang dapat 
mempengaruhi sikap seseorang yang mengacu pada pembebasan diri 
sendiri. 

5. Social intercourse, dimana manusia membutuhkan kesempatan untuk 
bertemu atau berkumpul dengan orang lain.   

 
 

F. TINJAUAN STUDI KASUS 
Perumahan Bintaro Jaya Sektor V 
 
Dalam pemilihan studi kasus ini hanya 
diambil dua tipe yang terdapat di perumahan 
Sektor V saja yaitu Puter dan Puyuh, karena 
selain secara administratif kedua tipe rumah 
tersebut berada dalam satu area 
pemerintahan Rukun Warga 09, sehingga 
memudahkan perijinan untuk masuk kearea 
studi kasus, hal ini karena waktu penelitian 
yang   singkat ,  kemudian untuk wilayah 
Puyuh dalam studi kasus, dibagi menjadi dua 
yaitu Puyuh Barat dan Timur, kedua area 
dipisahkan secara fisik oleh kali, meski 
terlihat secara fisik fasade bangunan 

keduanya terlihat sama. Sedang untuk jumlah penghuni menurut data dari 
pengelola Kota Taman Bintaro Jaya bulan Mei tahun 2002 pada sektor ini sudah 
mencapai 1400 Kepala Keluarga dengan jumlah hunian tinggal sebanyak 1398 
rumah. kemudian ditinjau dari segi administratif wilayah sektor V Bintaro Jaya 
berada dibawah Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, 
Tangerang.  
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Kondisi awal rumah yang dibangun awal tahun 90an, ini mempunyai bentuk 
yang seragam, baik dari gubahan masanya maupun tata ruang rumahnya, 
seperti terlihat dari contoh ( gambar ). 
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Kondisi tipe Puter, pada awalnya terdiri dari beberapa ruang inti, dengan kondisi 
lahan tersisa lebih  sedikit karena tata ruang yang lebih banyak dibandingkan 
tipe yang kedua yaitu tipe Puyuh, seperti terlihat pada gambar diatas. Keduanya 
memiliki luas lahan yang sama yaitu dengan ukuran 8 x 15 M. 

Kondisi awal ini, umumnya sudah banyak berubah, kecuali untuk bentuk fasade, 
yang umumnya masih dipertahankan, seperti pada saat pertama dibangun. 
Kodisi tersebut dapat digambarkan pada uraian dibawah ini. 

 
Sebagian besar dari Hunian di Perumahan Sektor V Bintaro Jaya saat ini, sudah 
banyak mengalami, perubahan, seperti perubahan gubahan masa, yang 
awalnya satu tingkat menjadi dua tingkat. Lalu  diikuti oleh perubahan fasade 
bangunannya, kemudian perubahan tata ruangnya. Hal ini sesuai dengan 
pengamatan langsung dilapangan dan beberapa data yang di uraikan oleh 
penghuni. Rata – rata perubahan terjadi karena kebutuhan yang meningkat, atau 
alasan – alasan yang dilontarkan oleh masing – masing individu, seperti ukuran 
yang terlalu kecil, butuh privacy dan sebagainya. Kemudian yang paling terlihat 
perubahannya adalah perubahan fungsi, yaitu fungsi yang sebelumnya sebagai 
rumah tinggal berkembang fungsinya menjadi fungsi komersil, dimana  rumah 
dijadikan tempat berjualan yang bersifat kebutuhan pokok seperti, dagang 
pangan, sandang, maupun obat – obatan. Perubahan fungsi dari rumah tinggal 
menjadi fungsi komersil ini, nampak banyak terjadi, terutama di pinggir jalan 
utama Bintaro Raya.   
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G. ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 

Konsep Kerangka Acuan Analisa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Adaptasi 
 

Adaptasi merupakan penyesuaian keadaan lingkungan pada dirinya, 
dapat dikatakan tata ruang yang ada,  harus disesuikan dengan perilaku 
individu yang menghuni, oleh karena itu ada proses penyesuaian 
lingkungan terhadap perilaku sesuai dengan bakat, budaya, pengalaman 
yang mereka bawa sebelum menghuni di perumahan ini. Jika dilihat 
pada studi kasus dapat dihitung, bahwa 79, 3 % keadaan hunian yang 
ada telah mengalami adaptasi, dalam hal ini adalah penambahan ruang, 
dengan berbagai alasan, namun pada intinya masih mengacu pada 
pernyataan sebelumnya yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan dasar 
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masing – masing individu yang menghuni. Masing – masing penghuni 
dapat mempersepsikan pengalaman, sifat dan kepribadian individu 
terhadap obyek sehingga penyesuaian lingkungan terhadap perilaku 
individu dilakukan. Dari bebagai alasan yang dikemukakan rata – rata 
responden menekankan, bahwa penambahan ruang tersebut terjadi 
karena kebutuhan dasar yang bersifat primer dan vital, menyangkut 
fungsi – fungsi yang belum terwadahi oleh ruang yang dibentuk oleh 
pengembang perumahan, sehingga diperlukan penambahan ruang. 
Selain itu jumlah anggota keluarga juga turut mempengaruhi keadaan di 
atas, jika dihitung rata – rata jumlah anggota keluarganya adalah 5 
anggota keluarga, jumlah ini rata – rata belum termasuk pembatu rumah 
yang tinggal, karena pada lembar pertanyaan yang diberikan kepada 
responden adalah  orang tua dan anak saja. Mengingat penambahan 
ruang tidak saja dilakukan karena bertambahnya anggota keluarga inti 
saja, melainkan kehadiran orang lain dalam hal ini pembantu rumah 
tangga, turut mengubah persepsi penghuni untuk melakukan adaptasi. 

 

2.   Privacy    
 
Jika dibandingkan dengan rancangan awal pada saat dibangunnya 
rumah di perumahan ini, dimana denah rumah menunjukan adanya 
beberapa penggabungan fungsi ruang seperti r. tamu, r. kelurga dan r. 
makan dijadikan dalam satu area tanpa penyekat, maka kondisi saat ini  
menunjukan adanya pembatasan ruang, seperti r. keluarga dengan r. 
tamu, dan jumlah rata – rata penghuni yang menyatakan r. keluarga dan 
r. tamu  terpisah atau dipisahkan sebanyak 79,3 % responden. Hal ini 
menunjukan kecenderungan penghuni untuk menurunkan gangguan 
aktifitas  r. tamu terhadap ruang keluarga, juga dapat dikatakan r. tamu 
diberi akses minimal untuk melakukan intervensi atau keikutcampuran 
dengan aktifitas yang ada di ruang keluarga, dengan istilah lain,  
penghuni bisa lebih  nyaman mengadakan hubungan dengan anggota 
keluarga lain di r. keluarga, meskipun sedang ada  tamu di rumah 
tersebut., hal ini juga mengurangi rasa malu penghuni ketika beraktifitas 
di ruang keluarga. Bentuk privasi secara nyata pada studi kasus rata – 
rata dilakukan dengan memberi batas secara fisik, baik sekat atau 
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dengan furniture yang kira – kira bisa mengurangi pandangan orang 
terhadap ruang yang mereka anggap tidak perlu diketahui oleh orang 
lain sampai batas yang individu atau penghuni inginkan. Demikian 
halnya privasi antar individu dalam anggota keluarga itu sendiri, namun 
jika dilihat dari studi kasus, privasi antar anggota keluarga lebih kecil 
batasnya, misalnya ketika ditanya apakah responden merasa terganggu 
jika kamar tidur anak anda berdekatan dengan kamar tidur anda ( orang 
tua ), jawaban dari 15 % responden, yang menyatakan kamar orang tua 
berhubungan langsung dengan kamar anak menyatakan tidak terganggu 
privasinya atau 100 % dari 15 % responden yang menyatakan hubungan 
langsung kedua kamar itu tidak menggangu. Dengan demikian dapat 
dikatakan kedekatan hubungan antar individu turut menentukan batas 
privasi penghuni dalam tata ruang rumah tinggal, sehingga kedekatan 
tata ruang yang difungsikan untuk individu anggota keluarga, tidak 
menjadi gangguan yang berarti atau bisa ditolerir oleh anggota keluarga 
yang lain.     

 

3.   Territoriality  
 

Territoriality atau teritorialitas merupakan tempat yang nyata yang telah 
menjadi hak seseorang yang merupakan perwujutan dari ego yang tidak 
ingin diganggu, bahwa dalam rumah studi kasus ditemukan dua 
golongan teritori primer dan sekunder. Teritori primer yang merupakan 
tempat yang sangat pribadi yang hanya boleh dimasuki oleh orang – 
orang tertentu, dan dalam studi kasus, teritori primer tersebut diambil 
salah satu kasusnya pada salah satu ruang tidur orang tua, dengan 
pertanyaan apakah ruang tidur anda digunakan untuk berkumpul 
keluarga, dan hasilnya menunjukan 32 % penghuni dalam hal ini orang 
tua, memperbolehkan teritorinya dimasuki orang lain, kemudian 28 % 
tidak ingin teritorinya dimasuki oleh orang lain dan 40 % masih menolerir 
jika teritorinya dimasuki orang lain, dengan catatan hasil ini merupakan 
toleransi terhadap kerabat dekat yang masuk dalam wilayah teritorinya, 
seperti anak atau orang tuanya. Dan teritori yang kedua adalah teritori 
sekunder, teritori yang yang dimiliki bersama oleh beberapa anggota, 
seperti dalam studi kasus diambil kasus ruang keluarga, dimana didapat 
hasil 22,5 % penghuni cenderung mengakui  batas teritori bersama dan 
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75, 8 % mengakui ruang tersebut sebagai teritori bersama, karena 
teritori merupakan perwujutan dari ego penghuni sekaligus privasi, oleh 
karena itu keberadaan ruang keluarga ini dapat berbatasan dengan 
ruang – ruang yang memiliki teritorial di luar teritori sekunder dan ruang 
keluarga memungkinkan sebagai media perantara, tentu dengan batas – 
batas fisik antar ruang  yang diinginkan sesuai dengan privasi penghuni 
sesuai dengan hasil pada subbab sebelumnya.  

       

4. Kedekatan Ruang 
 
Untuk pembahasan bab ini akan diuraikan ruang – ruang apa yang 
dapat didekatkan dalam hubungan tata ruangnya. Penilaian ini di 
dasarkan pada persepsi privasi dan teritori yang sebelumnya diuraikan. 
Berdasarkan teori privasi yang diteliti memiliki dua jenis privasi yaitu : (1) 
Privasi terhadap orang luar, diluar anggota keluarga; (2) Privasi 
terhadap anggota keluarga. 
Dengan demikian jika penataan tata ruang didasarkan pada penilaian 
privasi,   maka penataan ruang yang ada pada obyek penelitian 
cenderung akan diterima oleh penghuni adalah pendekatan yang 
mampu mendekatkan tingkatan privasi, misalnya ruang tidur orang tua 
dapat didekatkan dengan ruang tidur anak, atau dengan kata lain, 
privasi adalah keinginan atau kecenderungan seseorang untuk 
melindungi ego seseorang dan dalam ilmu psikologi hal ini sangat 
diperlukan untuk mengontrol fisik juga mengembangkan identitas 
pribadi. Jika privasi terus diganggu, apalagi secara terus menerus, 
individu akan merasa malu dan merasa tidak dihargai harga dirinya oleh 
orang lain, oleh karena itu dalam tata letak ruang sejauh tata letak itu 
mampu mengelompokan tingkatan privasi, maka penghuni akan merasa 
nyaman tinggal dalam rumah, seperti yang dicontohkan terdahulu dalam 
studi kasus, bahwa kedekatan ruang yang digunakan oleh anggota 
keluarga lebih dapat ditolerir jika berdekatan juga dengan anggota 
keluarga yang lain. Yang kedua kedekatan ruang yang dinilai dari teritori 
penghuni, tidak jauh berbeda pengklasifikasiaanya privasi, pendekatan 
melalui teritori, yaitu dengan mengelompokan dengan tepat antara 
teritori primer dengan primer, teritori sekunder dengan sekunder. 
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Mengingat teritori tidak saja sekedar menjaga kepemilikan seseorang, 
lebih jauh juga memungkinkan mempengaruhi kontak sosial dan 
komunikasi, maka hal ini memerlukan penelitian yang lebih dalam.      

 

5. Prioritas Ruang 
 

Prioritas ruang dimaksudkan, untuk mencari tahu ruang – ruang apa 
yang paling dibutuhkan dalam sebuah hunian.  Selain dari kebtuhan 
dasar manusia, seperti makan, tidur, sosialisasi dan melakukan mck, 
dapat juga dikatakan secara konkrit ruang yang perlu  seperti ruang 
tamu, ruang tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dan dapur. Dan untuk 
mengantisipasi perkembangan rumah, melihat dari contoh kasus, maka 
prioritas utama yang muncul adalah pengembangan kamar tidur, terlihat 
dari pertambahan yang ada yaitu presentasenya mencapai 40 % dari 
total dua belas ruang yang menjadi ruang baru dalam hunian. Dengan 
demikian terlihat kecenderungan penambahan ruang pada perumahan 
Real Estate adalah ruang tidur, oleh karena itu untuk mengurangi 
terjadinya keburukan oleh penghuni dalam merubah tata ruang, 
kemungkinan pertambahan ini perlu dipikirkan oleh pengembang, 
tentunya dengan memperhatikan masalah teritori dan privasi penghuni, 
sehingga penzoningan tata ruang tidak tercampur aduk.  

 

I.    KESIMPULAN  
 
Dalam penelitian Menelusuri Pengaruh Tata Ruang terhadap Perilaku 
penghuni pada perumahan Real Estate dengan studi kasus perumahan 
Sektor V Bintaro Jaya, setelah dilakukan analisa dan pembahasan, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Untuk membentuk sebuah hunian rumah tinggal hal yang paling 

diperhatikan adalah kebutuhan dasar dari penghuni yang akan 
menempati hunian, baik kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah. 

2. Bahwa pengalaman, kebiasaan, budaya yang dibawa oleh penghuni 
akan turut mempengaruh kondisi rumah tinggal, terutama di perumahan 
Real Estate, apakah rumah tinggal tersebut akan dirubah atau tidak, 
secara tatanan ruang atau bentuk fisik lain yang ada di rumah tersebut. 
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3. Bahwa perletakan tata ruang turut mempengaruhi perilaku penghuninya 
terutama mengenai privasi, kemudian jika tata ruang tersebut tidakbisa 
mndukung keberadaan privasi penghuni, maka akan terjadi respon oleh 
penghuni untuk menjaga privasi penghuni dengan mengadaptasikan 
rumah tinggalnya. 

4. Keseragaman bentuk rumah yang dikembangkan oleh Developer,  
kemungkinan besar tidak bisa mewadahi prilaku penghuni. Sesuai 
dengan contoh kasus yang telah dikemukan, bahwa 79, 3 % dari 
responden menunjukan proses adaptasi atau merubah lingkungan 
rumahnya.  
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